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RESUMO 

 

A presente pesquisa pretende elaborar compreensões sobre os processos de formação que levam 

professores à mobilização das artes para propiciar o ensino de matemática no Ensino 

Fundamental na escola pública. Buscando romper com alguns estereótipos que colocam a 

matemática como disciplina puramente de cálculos numéricos, que pouco contribuem para a 

tomada de consciência no e com o mundo, investiga-se experiências desenvolvidas por 

professores do Ensino Fundamental que atuam no município de Fortaleza, capital do Ceará, 

visando compreender os processos que levaram os professores a tais práticas, bem como as 

potencialidades dessas iniciativas, principalmente no que se refere às possibilidades de 

melhoria do ensino de matemática. Para isso, faz-se um estudo narrativo pautado 

metodologicamente pela História Oral e balizado pelos pressupostos presentes na abordagem 

qualitativa, buscando relacionar os processos de formação dos professores e suas práticas aos 

aspectos teóricos e práticos da educação matemática para possibilitar, quiçá, práticas incomuns 

de resistência à uma educação reprodutivista que impossibilita uma escola rica em criticidade.  

 

Palavras-chave: Formação de professor. Narrativas. Subjetividades. Ensino-aprendizagem. 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is about the interaction between teachers formation and the uses of 

interdisciplinary approaches around the arts field and the subject of mathematics. Its object of 

analysis is restricted to public elementary schools. Trying to break with some stereotypes that 

picture mathematics as subject merely about numerical calculation, which practically does not 

contribute to awareness the world, we investigate experiences developed by primary school 

teachers, who work in Fortaleza, capital of Ceará, aiming to understand the processes that 

induced teachers to use these methods, as well as the potentialities of these initiatives, mostly 

the possibilities or improving the teaching of mathematics. For that aim, a narrative study 

methodologically guided by Oral History and guided by the assumptions present in the 

qualitative approach is carried out, seeking to relate the processes of teacher education and their 

practices to theoretical and practical aspects of mathematics education to enable, perhaps, 

unusual practices of resistance to a reproductive education that makes it impossible for a school 

rich in criticality. 

 

Keywords: Teacher training. Narratives. Subjectivities. Teaching-learning. 
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1 INTRODUÇÃO OU PARA ENTENDER O PORQUÊ DE MATEMÁTICA, ARTE, 

RETALHOS, COLCHAS... 

 

 Prezado leitor, de início avisamos: este trabalho é feito de retalhos. Esperamos que, ao 

longo do texto, essa proposta, entre outras, fiquem plausíveis. Desejamos uma boa leitura. 

 

1.1 RETALHO Nº 1 – ODE À MATEMÁTICA - TRAIÇÃO ÀS MUSAS 

 

Depois que conheci a Gabriela Mistral 

Eu traí Cecília Meireles. 

(E, olha, para ser franco, eu não acredito em traição. 

Digo isso porque penso que, ao trair alguém, a pessoa trai a si mesmo)  

Mas, voltando às musas, 

Em Cecília, delicado é natural, 

Ao passo que em Gabriela é racional. 

E, nós dois sabemos... 

Ah, se o leitor não sabe, 

Vai ficar sabendo: na teoria dos números 

O racional é maior do que o natural, 

Ademais, nos estudos dos conjuntos, 

Aprende-se: 

O número de elementos de um  

Conjunto numérico é infinito. 

Por outro lado, 

Para você que busca entender 

O que estou 

Tentando expressar,  

Em ambos os casos, 

Isto é, tanto em Cecília como em Gabriela, 

O delicado é contável, 

Mas, em Cecília, é flagrantemente 

Exato, certo, inteiro. 

Neste sentido, a poesia de Cecília 
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Seria, com efeito, muito mais incomum. 

Haja vista que, em aritmética, 

Um elemento pertencente aos Naturais pode ser inteiro, 

Porém, qualquer elemento que seja apenas Inteiro,  

jamais pode ser Natural. 

Percebe o Paradigma de Cecília? 

E, como diria o meu professor de Pesquisa em Ensino 

Citando “Cartas para o leitor do futuro”, 

De Jorge Larrosa: 

A conclusão vai depender do leitor. 

E eu acrescentaria:  

Não poderia ser,  

Também, do leitor-autor. 

Contudo, ainda cabe perguntar: 

De que musa este texto trata? 

De Cecília? 

De Gabriela? 

Da Poesia? 

Da matemática? 

“Ler é um modo de ouvir. 

E é estranho atribuir uma voz desconhecida para um autor imaginário.” 

Fato é, não me é estranha a pergunta que já vem com opções. 

Mas devo admitir, que sim, cabe um mundo fora disso. 

Afinal, o que produz um texto num contexto. 

 

Os versos anteriores foram escritos após eu ler “O Crime do Professor de Matemática”, 

de Clarice Lispector (2019), e servem para me1 ajudar a dizer ao leitor que ora se debruça por 

sobre esta dissertação que, como tudo na vida, este texto encontra-se em constante construção 

e, por não estar completo, acabado, carece, portanto, de profusão. Profusão de leitura, de 

orientação ou conversação como sugere Larrosa (2019). Por este motivo, suas análises serão 

distribuídas pelo corpo do texto e com as impressões de quem se propôs a fazer parte desta 

conversa que ensina, mas também aprende, como, por exemplo, a professora Luzia, a professora 

 
1 A opção pela escrita na primeira pessoa justifica-se pela orientação metodológica de trabalho que envolve as 

narrativas e autobiografias, na qual valoriza-se os sujeitos e suas experiências. 
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Marguerita, o professor Marcelo e os colegas e as colegas do grupo de estudo do qual faço 

parte, os colaboradores da pesquisa e tantas outras contribuições em que eu encontrei em um 

processo formativo desta estirpe. 

 Todavia, posso antecipar que ele trata predominantemente de matemática, melhor 

dizendo, de ensino de matemática ou de como o professor de matemática, em seus processos 

formativos também em constante movimento, promove o ensinar e o aprender da matemática. 

Em absoluto o que escreve Gabriela Mistral se distancia do que verseja Cecília Meireles, 

tampouco, do mesmo modo, o ensino de matemática se distancia da poesia, da história, 

sobretudo porque o conhecimento é uno, unificado, mas não petrificado. Se o desmembramos, 

não é por ser natural, mas, sim, por parecer didático.  

 

1.2 RETALHO Nº 2 – UMA PESQUISA: PRIMEIROS RECORTES, PRIMEIROS 

ENFOQUES 

 

Tomo como ponto de partida e de modo amplo a seguinte pergunta: como se chega a ser 

o professor que se é? Estou convencido que tomar essa questão como ponto de partida é escolher 

quem se quer ao lado na caminhada. Resta saber se eu não me trairei buscando o fim dessa 

companhia, na chegada, como questiona a professora Luzia ao fazer parte da minha banca de 

qualificação: “quando a pesquisa chega ao final matando uma pergunta com uma resposta, ela 

deu certo?” Suponho que sim, pois acredito que o mais importante em uma ação educativa é o 

processo e não apenas o resultado.  

 Por isto, sigo essa pergunta que surge das inquietações que me rodeavam em torno dos 

professores de matemática que mobilizam/mobilizaram práticas de ensino pautadas em 

perspectivas interdisciplinares com as artes. Assim, perguntava-me: como esses professores de 

matemática passaram a mobilizar essas práticas? Os cursos de Matemática estão formando 

professores com essas perspectivas? Há influências de outros sujeitos nessas práticas? Que 

práticas são essas?  

O tema que proponho em minha pesquisa busca, inicialmente, romper com alguns 

estereótipos que colocam a matemática como disciplina puramente exata, dura, fria, que lida 

simplesmente com cálculos, números e algoritmos, o que, entendo, pouco contribui para a 

tomada de consciência com o e do mundo que nos rodeia (BRAÚNA; MORAIS, 2021), 

impossibilitando a caracterização de uma escola que alcance seus objetivos primordiais, já que 

esta pressupõe desenvolvimento de saberes e consciência crítica da realidade (FREIRE, 1991).  
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 Apesar de não desconsiderar a necessidade da aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, entende-se, numa concepção freireana, que “[...] uma das tarefas precípuas da 

prática educativa-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, 

insatisfeita, indócil” (FREIRE, 1991, p. 9). E defendo, como tantos outros, que a matemática 

não pode passar ao largo de tão importante tarefa.  

Desse modo, pretendo investigar experiências, muitas vezes isoladas e ainda sem 

conhecimento de embasamento teórico, desenvolvidas por professores do Ensino Fundamental 

do município de Fortaleza, no estado do Ceará, visando compreender as potencialidades de tais 

iniciativas, principalmente no que se refere às possibilidades de melhoria do ensino de 

matemática.  

Dois motivos justificam o fato desta pesquisa ser realizada na Capital do Ceará. O 

primeiro é que sou professor de matemática há mais de duas décadas em escolas da rede 

municipal daquela capital e o segundo se deve a ação promovida pela Secretaria Municipal de 

Fortaleza que comtemplou cinquenta projetos no chamado Edital de Financiamento de Boas 

Práticas (Edital N° 54/2018 – SME). Neste Edital, dos cinquentas projetos selecionados, 10 

(dez) deles utilizavam algum tipo de arte para propor o ensino-aprendizagem de matemática, 

dos quais consegui contato com 6 (seis) professores, porém, apenas 4 (quatro) deles aceitaram 

participar desta pesquisa. 

Interessa-me, então, fazer um estudo narrativo que relacione os processos de formação 

dos professores aos aspectos teóricos e práticos da educação matemática, não de forma 

dicotômica, mas como elementos complementares e indispensáveis entre si, analisando as 

práticas incomuns de resistência à “educação da reprodução” no dizer de D’Ambrósio (2011) e 

os processos que levaram a essas práticas.  

A proposta, portanto, envolve a reflexão sobre a formação do professor de matemática 

e as práticas educativas destes, pensando possibilidades para tornar a aula de matemática mais 

lúdica, humanizada, criativa, contextual e, por conseguinte, com atores e agentes 

comprometidos com a justiça social, por meio dos usos das artes. Quando digo usos, não remeto 

ao sentido conotativo da palavra em que o leitor poderia interpretar como utilitário. Não. Não 

é isso. Ao relacionar arte com matemática, quero, intencionalmente, despertar a atenção do meu 

interlocutor para o quanto o que existe entre estas duas áreas pode favorecer para que o sujeito 

que se forma perceba-se sensível e permita-se subjetivo diante das experiências que lhes 

acontece. 

A respeito do conceito “formação de professores”, faço dois adendos: o primeiro 

fundamentado em D’Ambrósio (1996) e Morais (2017), por quem esse processo é visto como 
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permanente, inacabado e contínuo, e, o segundo, revisitando Larrosa (2009), que a define como 

uma ideia caída, porém repleta de possibilidades. Neste projeto, ter-se-á o cuidado de atentar 

para estas duas abordagens com o propósito de apresentar sugestões de respostas que possam 

dirimir o seguinte problema de pesquisa, ou ao menos dialogar com suas implicações no sentido 

de promover justificadas considerações: que processos formativos ocorrem de modo a levar um 

professor de matemática a mobilizar a arte no ensino dessa ciência? E aqui o leitor pode até 

asseverar: “É, afinal, a busca por respostas que movimenta a pesquisa!”. E eu argumento que 

se trata de uma confluência entre a busca por resposta, perguntas que trazem mais perguntas e 

possíveis respostas, que geram novas perguntas, que movimentam essa pesquisa.  

Neste contexto, o método escolhido para esta pesquisa é a História Oral. Mas o que é 

História Oral? Nas palavras de Morais (2018), é uma Metodologia Qualitativa capaz de: 

 

[...] permitir entrar em contato com indivíduos ligados por acontecimentos em 

comum, que por tê-los vivido e experienciado fornecem diferentes perspectivas para 

o entendimento do passado, possibilitando criar e conhecer versões, por vezes 

distintas ou desconhecidas, sobre o tema que se pretende estudar (MORAIS, 2018, p. 

14).  

 

Esta escolha se dá porque estou a compreender que eu e os entrevistados desta pesquisa 

somos atingidos por acontecimentos em comum. Acontecimentos vivenciados e 

experimentados com o apoio das diversas manifestações artísticas escolhidas com o objetivo de 

facilitar o ensino de matemática, o que não significa, em absoluto, que sejamos professores 

detentores de uma mesma identidade ou que não tenhamos nossas diferenças, ou como sublinha 

Souza (2013, p. 264) “[...] não se diz de outro modo a mesma coisa, mas, ao fazê-lo, dizem-se 

coisas diferentes”. Assim, caro leitor, eu não estou fazendo nada de extraordinariamente novo 

e ao mesmo tempo faço algo que pode ter significado para outros estudiosos que tenham 

interesse em estudar a formação do professor ao passo que você tem em suas mãos a minha 

versão para uma História que não tem final, mas conta sua versão fundamentada em 

documentos que foram provocados de forma intencional (GARNICA, 2009).  

Atento, recordo o que a Professora Luzia interpela em um momento de conversação 

textual2: “o que o mobiliza mais - uma pergunta ou uma resposta? Qual a função da formação 

pela pesquisa a não ser ampliar a capacidade de problematização?” Portanto, sigo o curso do 

processo, e estabeleço como objetivo geral: elaborar compreensões sobre os processos de 

formações que levam um professor à mobilização das artes para propiciar o ensino de 

matemática no Ensino Fundamental nas escolas públicas municipais de Fortaleza (CE). Como 

 
2 Questionamento feito no momento do exame de qualificação e elaborado por meio de parecer. 
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específicos, tem-se: (1) entender como professores de matemática são formados de modo a 

mobilizar as artes no ensino dessa disciplina; (2) identificar a finalidade e os modos como as 

estratégias lúdicas artísticas são mobilizadas no ensino de matemática no município de 

Fortaleza e; (3) compreender as implicações dos processos formativos na construção da 

identidade do professor de matemática no Ensino Fundamental.  

Para tanto pretendo debruçar-me sobre as experiências, exigências e expectativas 

vivenciadas pelos 4 (quatro) professores selecionados no Edital supracitado e que, gentilmente, 

aceitaram participar deste processo por meio de entrevistas. Faço isto dialogando com o método 

narrativo, que, segundo Fernandes (2011, p. 907) respalda-se em princípios que buscam 

“aproximações, distanciamentos, reformulações, questionamentos, discordâncias, subversões 

que exigem novos procedimentos, regulações e cuidados”. 

Sendo uma abordagem qualitativa, estou aportado em Yin (2016, p. 7), segundo o qual 

“[...] a pesquisa qualitativa envolve primeiramente estudar o significado das vidas das pessoas 

nas condições em que realmente vivem”. Nesta perspectiva, esta investigação consiste em 

pesquisar a vida profissional de professores de matemática que atuam no ensino fundamental, 

centralizando a atenção nas formações de cada sujeito selecionado para fazer parte da pesquisa. 

Como justificativa, podemos salientar que esta pesquisa é importante porque vai ouvir 

as narrativas dos professores de matemática que trabalham com arte no Ensino Fundamental, 

possibilitando compreender as implicações dos processos formativos observando as 

subjetividades do professor de matemática. Para além disso, tal estudo pode possibilitar o 

surgimento ou sistematização de novas estratégias de ensino em Educação Matemática, seja 

para a educação básica ou para pensar a formação de professores.  

É neste sentido que esta proposta pretende assentar sua análise, dialogando com métodos 

não hegemônico nem homogêneo como sugere Garnica (2013) e que tratam a formação do 

professor de matemática como uma área instigante, crítica, rigorosa e simultaneamente aberta 

em relação as suas aplicações, mas contextualmente situada com o mundo de possiblidades e 

de conhecimento que cerca a matemática. 

Outro fator que justifica a realização deste trabalho, centrado e concentrado no campo 

de formação do professor, é o fato de existirem trabalhos, no universo do mundo acadêmico, 

que abordam as diversas manifestações da arte como um meio para ensinar matemática, porém, 

um número bem reduzido preocupa-se em abordar a temática a partir da formação do professor. 
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Prova disso é que, em uma recente pesquisa feita por mim na Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações (BDTD)3, foram encontradas quase meia centena de trabalhos cuja temática 

relacionava arte e matemática, entretanto, apenas vinte dissertações e duas teses tratavam desse 

tema na formação continuada. De todos os trabalhos verificados, apenas três tinham como 

protagonista a figura do professor de matemática e a sua formação. Dessas, direciono o olhar 

para duas pesquisas que envolviam a matemática e a música e que nos auxiliam a justificar a 

relevância de nossa proposta.  

O primeiro desses trabalhos, do pesquisador Henschel (2017), defende abertamente, 

logo no título “A utilização da música por professores de matemática que buscam um 

aprendizado contextualizado”. Uma das questões pertinentes pontuada nesta pesquisa diz 

respeito ao fato de seu autor reconhecer as dificuldades de sua implementação: “Um dos 

obstáculos que o professor de matemática pode encontrar ao utilizar da música em suas aulas é 

a falta de conhecimento relacionado ao tema que não é de sua formação” (HENSCHEL, 2017, 

p. 98). Esta é uma consideração salutar, principalmente porque, em conversação com uma 

voluntária desta pesquisa e que terá sua narrativa posteriormente apresentada, ela deixou muito 

forte o discurso de que precisou se dedicar muito quando se propôs a ensinar matemática em 

uma turma do sexto ano, dialogando com a cultura japonesa, com uso do origami. Tal 

ponderação imediatamente nos leva a perguntar: que formação recebe ou qual caminho o 

professor de matemática percorre até compreender que através da música ou do origami pode 

estar facilitando o entendimento do seu alunado quanto aos conteúdos lecionados? Ainda mais 

quando muitos dos professores trabalham três expedientes e cada expediente em escolas 

distantes e alguns deles até em municípios diferentes? Eis aqui uma questão que não é pontuada 

por Henschel, mas que merece ser criteriosamente percebida.  

A segunda dissertação, de Oliveira (2017), sob o título Educação Matemática: 

construindo performances matemático-musicais, esgarça bem o que se está tentando justificar 

e o que se convencionou chamar de formação de professor. O que difere os questionamentos 

que fizemos das coleções indagativas e superpostas em Oliveira (2017) é que enquanto este foi 

procurar respostas trabalhando com o aluno, pretendo ouvir do professor na esperança de 

responder à nossa pergunta de pesquisa. 

Neste diapasão, admite-se que as memórias, formações e construções do professor de 

matemática podem elucidar algumas indagações e, talvez, possam trazer indignações ao sujeito 

 
3 A BDTD é um reconhecido repositório de trabalhos investigativos, respeitado pela comunidade acadêmica que, 

inclusive, recebe assessoria do Ministério da Educação (MEC), desde a sua fundação. Trataremos dessa pesquisa 

em um dos retalhos desta dissertação. 
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que se destina a ser leitor de tal pesquisa, a fim de que este repense, minimamente, entre outras 

questões abordadas, a respeito da seguinte pergunta: “[...] por que na história da Educação o 

professor de matemática é constantemente confundido com o matemático?” (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006). Esclareço que não é objetivo desse estudo respondê-la, mas podemos, a 

partir dela, suscitar compreensões que podem encurtar o caminho que se vai percorrer para se 

chegar com mais confiança ao final desse processo. 

Talvez aí esteja o diferencial desta investigação, haja visto que, segundo Morais (2017), 

as pertinências dos acontecimentos narrativos estão cada vez mais tomados por múltiplas 

interpretações e subjetividades que podem circundar tanto o sujeito que vai escrevê-la como os 

abnegados leitores, bem como os sujeitos que dela farão parte como entrevistados, e nunca é 

demais lembrar que tais sujeitos tiveram como critério de escolha o fato de ousarem utilizar a 

arte como um meio de propor o processo de ensino aprendizagem em uma disciplina cuja 

maioria de seus docentes insiste, nas palavras de D’Ambrósio (2009), numa educação de 

reprodução. 

Ademais, acredita-se que o papel do investigador não é só o de elaborar respostas. Ao 

bom investigador cabe dialogar, considerar, inquietar, averiguar, refletir, compreender, 

problematizar e prioritariamente influir, confluir, contestar, pontuar as abordagens postas e 

propostas, com o objetivo de ampliar os entendimentos sobre os temas estudados.  

Por fim, pelas duas décadas de experiências contínuas e reflexivas vividas no interior 

do cotidiano escolar como professor de matemática, sempre com o desejo de combater o 

equivocado pensamento de que nós docentes protagonizamos uma educação explicitamente 

conteudista e “adestradora”, esta pesquisa detém-se à parcela significativa de professores de 

matemática que não compactua com esse tipo de educação mecanicista. As experiências 

conhecidas e as narrativas literárias dos professores de matemáticas que usam a arte no ensino 

de matemática em Fortaleza, portanto, motivam a investigação. 

 

1.3 RETALHO Nº 3 – SOBRE RETALHOS E COLCHAS 

 

Nesta pesquisa, buscarei elaborar possíveis respostas à pergunta de partida, de modo a 

alcançar o objetivo anteriormente exposto, fazendo alusão ao ato de se costurar uma colcha de 

Retalhos. Assumo esta prerrogativa mesmo não estando muito convicto se ao juntar os retalhos 

terei um tapete, uma bandeira ou uma colcha, talvez não necessariamente busquemos construir 

algo que tenha uma forma pré-definida. Tal decisão me leva ao imediato questionamento: Mas 

como se costura uma colcha de retalho? Para responder esta indagação, é preciso responder 
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questões, como, por exemplo, que tamanhos terão os retalhos que usarei? A colcha que eu 

produzirei será composta por retalhos de diferentes cores e texturas de textos? Quantas usarei, 

duas ou mais? Qual o tamanho da colcha que pretendo fazer? São perguntas que eu faço e que 

ao invés de enriquecerem o fluxo do processo levam-me a pensar em uma advertência que 

recebi da professora Luzia4, no momento da qualificação, e com a qual concordo: “quando a 

noção de colcha de retalhos se deixa aprisionar pela metáfora do quebra-cabeças (cuja estrutura 

final é sempre antecipada na caixa)”.  

Diante de tal advertência julgo necessário reportar. Não. Este não é o propósito desta 

escolha, o de obter um resultado armazenado em caixas e a priori. Esta caminhada se assenta 

em algumas conversações, entre elas a que é feita no documentário que foi proposto pela própria 

professora Luzia e, repito, no momento da qualificação deste projeto (quando falo projeto 

refiro-me não a projetos acadêmicos produzidos para serem aprovados ou reprovados em 

seleções de mestrado, mas projetos de vida, haja vista, que a meu ver o processo formativo se 

confunde, muitas vezes, com os calços e os percalços sofridos por quem se forma). Trata-se do 

documentário “Escolarizando o mundo: o último fardo do homem branco”. Nele, são retratados 

uma pluralidade de temas como educação, mercado, globalizado, cultura, pobreza extrema, 

saudade, ascensão social, dinheiro, e ao final, exibe inúmeras inquietações por meio da letra de 

uma música que me levam a rememorar que eu, ao planejar uma aula para o ensino fundamental 

na periferia de Fortaleza, busco também me deixar seduzir pelo ato de inquietar-se. Dizem 

assim os últimos versos da música apresentada no documentário: “E as crianças vão para a 

escola e vão para as universidades onde são colocadas em caixas e saem todas iguais.” Insisto: 

esta pesquisa não tem interesse nenhum em promover a mesmice do que se vive na escola, 

tampouco deseja divulgar um ensino que reverbere as situações puramente utilitárias do 

aprendiz (D’AMBRÓSIO, 1996). Seu interesse tende a se aproximar das possíveis 

potencialidades que o ensino com arte, em parceria com os conteúdos matemáticos, pode 

agregar tanto para o aluno e para a formação do professor quanto para a comunidade que orbita 

por esta relação, das quais comungam professor x aluno: a educação pública (prioritariamente). 

Assim como para se coser uma colcha, para se escrever uma dissertação é necessário 

ficar atento a algumas medidas, decisões, reflexões e escolhas que devem ser tomadas e 

seguidas a fim de que o problema proposto e os temas que o rodeiam sejam tratados de modo 

profícuo, isto é, buscando-se manter o foco da mensagem e o cuidado com a estética, de modo 

 
4 Trata-se de registro da professora Luzia Aparecida de Souza, componente da banca de qualificação deste trabalho 

dissertativo, cujas contribuições tornaram-se indispensáveis para concretização destas narrativas. Ao longo do 

texto haverá outras referências aos apontamentos da professora Luzia. 
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que não ocorra aqui o que aconteceu com a musa do Poeta Alphonsus Guimarães, no poema 

Ismália5: “Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar”. De outro modo, em uma releitura, 

entendo que a alma de uma dissertação (a reflexão) deve ser efusiva, ao passo que seu corpo 

(sua estrutura, estética) seja leve e útil tal como numa colcha de retalhos. 

Neste sentido, a primeira pergunta que você faz é: Como se faz uma colcha de retalhos? 

Com retalhos, naturalmente. Mas, os retalhos, como seriam? Interdependentes. E o que os 

uniriam de forma que compusessem a colcha? O costureiro, seria uma resposta possível. Pois 

bem, esta pesquisa que foi escrita, pensada, dialogada e executada para comunicar ao leitor que 

um texto dissertativo, por mais complexo que pareça (uma função primordial deste texto é ser 

complexo, mas no sentido de ser rigoroso e dialógico e não complicado), pode ser construída 

por retalhos interdependentes escritos por um estudante-professor-pesquisador que fará as 

honras de costureiro-escritor-aprendiz. Assim, aqui surge uma dúvida: o que dá forma a uma 

dissertação que se propõe a ser constituída como se fosse uma colcha de retalhos? A costura ou 

o costureiro? Nesta proposta, o que dá forma e conteúdo é a costura, pois o costureiro só vai se 

sobressair se a costura que ele fez/faz com dedicado cuidado, depois de escolher e unir 

delicadamente cada tecido usado, se transformar em uma apreciada colcha de retalhos. 

Neste trabalho, os textos-retalhos interdependentes são/foram escritos de modo a 

defender que uma pesquisa pode lembrar metaforicamente uma colcha de retalhos, posto que 

todo processo formativo ocorre a partir de múltiplos espaços e vivências, bem como é 

atravessado por profusões de experiências variadas, com teorias, metodologias, práticas, 

paixões, sentidos... Esse exercício de escrita, segundo entendo, não causa prejuízo ao texto, 

desde que o pesquisador assuma tal exercício no início do processo até ao fim, apresentando 

visivelmente suas intenções (MORAIS, 2018). Desse modo, rememorando a leveza dos que 

tecem uma colcha de retalhos, registro que ao cabo desta dissertação não será demérito nenhum 

se o leitor encontrar flagrantes semelhanças entre o ato de se coser uma colcha de retalhos e o 

texto pronto – qual texto pode ser dito “pronto”, se o ato de buscar ler o mesmo texto assemelha-

se com a ação de um homem que busca em vão atravessar sempre o mesmo rio? 

Dito isto, ainda cabe perguntar: Qual foi o critério usado para a colagem dos textos-

retalhos, se é que houve algum? Eu, como costureiro-aprendiz de uma dissertação que se 

pretende ser uma colcha de retalhos, devo admitir que a ideia de fazer esta colcha-pesquisa 

surgiu quando não tinha ainda nenhum retalho de texto escrito, e digo também que os retoques 

dados em cada retalho de texto não foram feitos e refeitos ou escritos e reescritos em virtude de 

 
5 In: PEREZ, L. C. Alves. “Cinco poemas de Alphonsus de Guimarães”; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/cinco-poemas-alphonsus-guimaraens.htm. Acesso em: 20 set. 2020. 

https://brasilescola.uol.com.br/literatura/cinco-poemas-alphonsus-guimaraens.htm
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um lirismo que supostamente embelezaria o ato de concebê-la, não, em absoluto. Tais retoques 

foram se delineando em busca de uma tessitura que possibilitasse, sobretudo, uma certa textura 

no zelo de responsabilidade que qualquer costureiro-pesquisador deve ter sob pena de fazer 

uma colcha-pesquisa pouco plausível aos olhos do apreciador-leitor. 

A respeito de como realizei esta tarefa e diante do desafio de escrevê-la para ser 

apreciada por um orientador, e em seguida ser encaminhada para uma banca que a qualificaria 

ou não, confesso que fui dominado por um medo inexplicável e, diante de tal reação, “travei”. 

Fiquei em pânico. No entanto, fui fazer outras demandas, como ler, ler e ler. Depois disso, 

lembrei que, ao longo da realização do mestrado, vinha escrevendo textos que dialogavam com 

a dissertação que quero produzir. Assim, decidi usar os textos que já havia escrito, reduzi-los, 

melhorá-los e juntar com as textualizações que colhi em Fortaleza para compor a dissertação. 

 Desse modo, considerei que as duas ideias – a construção de uma colcha de retalhos e 

a mobilização dos textos que já vinha construindo – eram complementares, posto que, juntas, 

potencializariam mostrar, inclusive, que fazer pesquisa é processo não estanque, mas do qual 

falamos por retalhos, por partes, por bricolagem. A partir disso, optei por apresentar uma colcha 

que traz textos na ordem que os produzi. 

 Considero importante registrar que essa inspiração e/ou estética textual não buscam 

pretensões de ineditismo ou inovação, posto que outros me antecederam nessa proposta de tecer 

colchas de retalhos na academia, como Gaertner (2004 apud MORAIS, 2017), entre outros. 

Busco, apenas, uma inspiração que me auxilie a comunicar, de modo mais simples e próximo 

ao meu eu, aquilo que desejo comunicar, bem como exercitar uma escrita que vemos como 

potente à academia, posto que a escrita acadêmica para nós (eu e meu orientador) é, sem 

assumir-se, uma união dos vários retalhos que vamos colecionando ao longo da pesquisa.  

Talvez, você, leitor, argumente: mas isto não é, então, um texto dissertativo, é uma 

colcha de retalhos somente. Neste caso, tenho duas ponderações: seria uma colcha de retalhos 

se eu não tivesse tido a intenção de usar os textos desde a concepção de cada um e se eles não 

tivessem um sentido quando unidos e observado o tema do estudo. Contudo, mesmo eu tendo 

esta intenção desde do início, se o nobre leitor ainda insiste em sustentar o argumento de que 

um fato não anula o outro, neste caso serei obrigado a assumir que meu texto é uma pequena 

colcha de retalhos neste imenso mundo do ensino e aprendizagem em que a escola pode ser a 

alfaiataria e o professor o alfaiate, comprometido desde o momento em que a linha adentra na 

agulha até a confecção da mais linda roupa, seja esta de brim ou de chita. A única diferença é 

que vislumbro entre as profissões é a de que o ofício do alfaiate é muito mais solitário que o 

criar do professor. Existe algum demérito nisso? Por outro lado, qual o problema de uma colcha 
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de retalhos? Existem colchas de retalhos belíssimas e, aqui, penso que cabe uma outra metáfora: 

o que seria da gente se não tentássemos colar os retalhos da vida com a intenção de compor, 

com esperança de quem sonha, pensa e constrói, o caminho que opta por trilhar? E aqui posso 

até está exagerando na poesia, mas o que seria a poesia senão mais um retalho da vida que nos 

encobre quando o frio da melancolia ou o calor da alegria de conhecer vem nos visitar? 

 

1.4 RETALHO Nº 4 – ADENDO – PARALISIA DO MEDO X DESEJO DE OUSADIA 

 

 

Começo afirmando que este texto não é meu. Pelo menos, eu não sou o seu único autor. 

Posso assegurar que este projeto (entendido como um projeto não de vida, mas de formar-se) 

foi escrito em muitas mãos e inúmeras discussões que aconteceram e ainda estão ocorrendo no 

período de 2019-2021, no grupo de pesquisa coordenado pelo professor Marcelo Bezerra de 

Morais e que reúne estudantes de iniciação científica e de pós-graduação nas instalações da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.  

Na “[...] época buliçosa em que vivemos, não ficar apenas na literalidade textual” 

(LARROSA, 2009, p. 14) é um exercício tão vital quanto o de acalmar-se quando suas 

perguntas não forem respondidas como almejava, ao passo que a resposta que persegue 

escorrega-lhe por entre os teóricos revisitados, enquanto as dúvidas advindas das leituras 

parecem enchê-lo a cada instante de inúmeras indagações que por sua vez se multiplicam em 

progressão geométrica. Feita esta ponderação, peço aos leitores que agucem os sentidos para 

que a leitura possa decorrer leve e livremente por suas entranhas até atingir a plenitude do seu 

significado.  

Todavia, antes de embrenhar-me nesta aventura que é estudar o texto – que, no geral, 

compreendo por genuinamente autoral –, dividirei uma pequena consideração que povoa o tato, 

a mente e até as entranhas de quem ousar mergulhar nesta tarefa acadêmica: o medo. Faz 

lembrar do “Pequeno mapa do tempo”, do cantor e compositor cearense, Antônio Carlos 

Belchior: 

Eu tenho medo e medo está por fora/O medo anda por dentro do teu coração/Eu tenho 

medo de que chegue a hora/Em que eu precise entrar no avião/Eu tenho medo de abrir 

a porta/Que dá pro sertão da minha solidão/Apertar o botão: cidade morta/Placa torta 

indicando a contramão/Faca de ponta e meu punhal que corta/E o fantasma escondido 

no porão/Faca de ponta e meu punhal que corta/E o fantasma escondido no 

porão/Medo, medo. Medo, medo, medo, medo (BELCHIOR, 1977). 

 

Mas, por que lembrar deste refrão? Por que este medo reticente e penitente em errar por 

excesso ou acertar por inércia ou mesmice? Aliás, pode alguém ter medo até de acertar? 
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Diante de tal indagativa/confissão e já que vou tentar dialogar a respeito de algo tão 

controverso, poderia ter começado esta seção citando Foucault, mas, como na atual realidade 

brasileira vivencia-se uma espécie de academia em que o texto traduzido praticamente se 

sobrepõe à obra original, e, portanto, o máximo que se faz é ler transposições, vou começar 

fazendo uma velha, porém, intrigante provocação: O que é autoria em um tempo em que o autor 

inexiste? Ou como perguntaria os críticos da teoria enunciativo-discursivas, qual a finalidade 

de refletir a respeito de um texto genuinamente autoral? Ainda mais em uma época em que 

Barthes, reclamando Balzac, anuncia a morte do autor preconizada há mais de meio século: 

 

Na sua novela Sarrasine, Balzac, falando de um castrado disfarçado de mulher, 

escreve esta frase: «Era a mulher, com os seus medos súbitos, os seus caprichos sem 

razão, as suas perturbações instintivas, as suas audácias sem causa, as sua bravatas e 

a sua deliciosa delicadeza de sentimentos. - Quem fala assim? Será o herói da novela, 

interessado em ignorar o castrado que se esconde sob a mulher? Será o indivíduo 

Balzac, provido pela sua experiência pessoal de uma filosofia da mulher? Será o autor 

Balzac, professando idéias «literárias» sobre a feminilidade? Será a sabedoria 

universal? A psicologia romântica? (BARTHES, 1970, p. 1). 

 

Minha intenção ao escrever este texto dissertativo me parece ousado demais, por isso, 

me causa medo. Confesso que as vezes tenho até certo sentimento de pavor só com a sensação 

de não conseguir dar cabo de sua escrita. Quando digo que é ousado não falo ousadia no sentido 

de não ser aceito pela academia, tampouco porque acredite que esteja pensando algo 

genuinamente original. Não é nada disso. Ao declarar que estou pretendendo fazer uma 

dissertação ousada é porque quando penso em fazê-la, quase que concomitantemente sou 

atravessado por uma nebulosa e enorme sensação de medo, só pelo fato de pensar em escrever 

tal texto da maneira que imagino. E o leitor que está se debruçando por esta leitura deve saber 

que o medo paralisa, castra sonhos e desenvolve desventuras.  

Mas, como havia começado a escrevê-la, surge em mim um medo que se assemelha com 

aquele medo do escuro que algumas crianças sentem quando têm seis anos e, logo, um calafrio 

que começa na “espinha” as atinge vagarosamente até se apossar de todo o corpo e as deixarem 

paralisadas, inertes, só porque se encontram no meio de um quarto escuro que a única ação que 

chega até elas, é um grito quase sufocado e desesperado de socorro. 

Exato. É exatamente dessa forma que sinto quando penso em dissertar meu texto que 

passou pelo crivo do orientador e em seguida, como já foi dito foi qualificado e, 

consequentemente, deverá ser defendido. Mas por que tanto medo? Existem algumas respostas. 

Uma delas é porque a forma como venho pensando escrevê-la esbarra nas seguintes perguntas: 

Será que terei capacidade de materializar esta dissertação da maneira como estou pensando? E 

se eu começar e não souber como terminá-la? E se eu travar no ponto principal dela? São 
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questionamentos que me deixam “paraliticamente” pensativo, igualmente àquela criança de seis 

anos que mesmo estando próxima do interruptor, é incapaz de esticar a mão e ligar a luz. Sem 

falar que uma escrita canônica, talvez, seja mais fácil por ser menos subjetiva. Contudo, você 

leitor pode indagar-se? Mas, quem pensa não está paralisado. E eu, da minha ótica 

argumentaria: não, se o tempo também pensasse comigo ou se eu não fosse um matuto plebeu, 

no dizer das reminiscências do poeta Rogaciano Leite (2009, p. 19):  

Não sou um Manoel Bandeira, Drummond, nem Jorge de Lima; /Não espereis obra-

prima Deste matuto plebeu! … Eles cantam suas praias, Palácios de porcelana, / Eu 

canto a roça, a cabana, Canto o sertão… que é meu!… 

Entretanto, aqui saio de minha personalidade arraigada na identidade do sertanejo com 

o objetivo de prosseguir com esta tarefa de produzir um texto dissertativo que seja ao mesmo 

tempo pertinente e convincente. Pontuando que tais preocupações localizam bem o meu medo 

frente à tentativa de um controle que não existe, pois, como indaga a Professora Luzia: “como 

pode um professor poeta ter medo da vazão se é este vazamento que pode ser mais potente em 

sua escrita?”. 

Arrefecida esta, outras perguntas de igual importância em relação as outras que já 

compartilhei nesta introdução me seguem: como vim parar neste dilema? Por que não me decidi 

por fazer uma dissertação enxuta, tradicional, como reza as cartilhas da pesquisa positivista? A 

resposta para esta indagação me aparece lúcida. Primeiro, porque os caminhos que a gente 

decide trilhar perpassam por escolhas e decisões e não cabem só ao sujeito que está a caminhar 

e, segundo, por causa de algumas obras que muito a mim atravessaram em meu caminho nesta 

busca incansável e insaciável por prosseguir acreditando que a formação nos faz sujeitos menos 

assujeitados – perdoem-me o trocadilho –, das quais eu cito três que muito me chamaram 

atenção na minha saga em busca de me encontrar com uma escrita que me retire do pânico que 

eu mesmo criei: a primeira é a de Morais (2017), a outra é um artigo de Garnica (2015b) e a 

terceira trata-se do livro de Freire e Faundez (2013). Nas duas primeiras, a densidade do tema 

além de circundar pela proposta da educação matemática se torna leve e ao mesmo tempo 

convincente, enquanto o método é compreendido para quem executa a pesquisa como processo. 

Ao passo que no livro, como o próprio título sugere, apresenta uma estrutura no mínimo 

inovadora, sobretudo, para a época em que foi escrita. 

Diante deste vislumbre, o calafrio do escuro se intensifica e o medo de não dar cabo do 

que desejo externar aumenta, principalmente porque estou inspirando-me em produções 

incomuns construídas por três pesquisadores reconhecidamente atuantes no mundo acadêmico: 

o primeiro em franca ascensão nas suas pesquisas com significativa atuação no Nordeste 
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brasileiro, o segundo de expressão internacional com contribuições que campeiam todo 

território nacional, e o terceiro para o qual qualquer tipo de comentário pode soar como 

pleonasmo, dada a relevância de seu legado de reconhecimento mundial. 

Apesar do medo de não conseguir concluir o texto, das incertezas que as vezes chegam 

como verdadeiras sombras de escuridão e da insegurança em não me sentir preparado para 

realizar tal feito e de forma que, pelo menos para mim, não é muito comum, vou assumir o risco 

e escrever esta dissertação trilhando, sentindo, pensando e repensando em algumas pontuações 

que encontrei em textos de autores que venho lendo ao decorrer deste processo formativo que 

ora reconheço como contínuo e singular.  

Faço esta escolha não por mero encantamento literário em busca do que há de mais belo 

na arte da literatura, tampouco apenas por pura subversão do método usualmente posto em 

prática; como se o orientando fosse uma fôrma lisamente amanteigada a ponto de seu orientador 

possuir a receita pronta para se fazer uma qualificada dissertação e ainda saber os ingredientes 

necessários e na proporção exata em que cada um deve ser usado para melhor se conquistar o 

título de mestre. Definitivamente, não é por isso. Não se faz um texto dissertativo como se 

prepara um bolo. Digo isso não por menoscabo a quem aprendeu a fazer bolos, mas 

simplesmente por estar convencido de que são ações distintas que exigem procedimentos e 

atitudes completamente diferentes. 

Uma pausa! Explicando o início e as sendas de nossas costuras: acredito que não é 

porque este trabalho destina-se científico que ele deva ter um ritual rigoroso em seu formato, e 

mais, penso também que ele pode ser degustável e aromático como um pão quentinho sem 

necessariamente ter que passar, retilineamente, por todas as etapas que um padeiro executa 

quando pratica o seu ofício, isto é, como se existisse uma forma, ou uma fórmula, em que: a 

introdução é a preparação da massa, o referencial teórico seria comparado com a entrada de 

uma fornada de pão na fornalha, a metodologia a saída do pão da fornalha enquanto que a 

conclusão seria o pão quentinho pronto para ser servido ao consumidor. Busco explorar outras 

potencialidades da escrita e da comunicação científica (MORAIS, 2018; GARNICA, 2015a). 
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2 RETALHOS DE TECIDOS DE UMA MESMA NATUREZA: NARRATIVA, 

ORALIDADE, PESQUISA, CAMINHOS, LEITURAS, ENSINOS. 

 

2.1 RETALHO Nº 5 – COMPREENSÕES E PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

 Assim, intento fazer um texto que vou chamar de dialógico-narrativo inspirado 

na ideia que li no livro Por uma Pedagogia da Pergunta (FREIRE, 2013), com a existência de 

um autor que busca conversação com a consistência de entrevistas textualizadas pelo narrador, 

aprovadas por professores de matemática que foram entrevistados, com o auxílio da história 

oral que neste exercício nos serviu como método. O narrador será o autor da dissertação, e os 

colaboradores da pesquisa serão identificados por seus nomes verdadeiros6. No processo 

analítico, opto pela análise de singularidade posto que para Morais (2017, p. 167): 

 

[...] “análise de singularidades”, em que se lança mão das narrativas produzidas a 

partir das entrevistas, mas de forma isolada, consideradas uma a uma, com vistas a 

perceber como aquele sujeito se constituiu e se constitui, em seu processo de formação 

único, a partir da narrativa em que se inventa. Esse seria, portanto, um processo de 

sensibilização para compreender como esse sujeito, narrativamente, se torna o que é.  

 

Do ponto de vista metodológico, para desenvolvimento desta pesquisa, empreguei a 

abordagem qualitativa, “na tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos sujeitos pesquisados” (RICHARDSON, 2017, p. 

103). Isto é, uma compreensão que vai além das aparências “[...] permitindo fazer uma análise 

teórica dos fenômenos sociais baseada no cotidiano das pessoas” (RICHARDSON, 2017, p. 

103). Portanto, a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2009 apud 

MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2009, p. 21). Dessa forma, a pesquisa qualitativa tem 

aprofundamento nas relações sociais buscando entender as subjetividades expressas em 

determinado contexto.  

Para dar conta dos objetivos, vali-me da análise documental e bibliográfica, buscando 

inventariar os professores e práticas de ensino de matemática que lidam com artes a partir de 

concursos e de pesquisas científicas, escolhendo como ponto de partida o já mencionado Edital 

n° 54/2018 – SME da Prefeitura de Fortaleza. As pesquisas documentais possibilitam uma 

investigação da realidade sem o constrangimento dos sujeitos, enquanto as pesquisas de 

 
6 No decorrer do texto você encontrará as narrativas na íntegra, se preferir, pode passar a ler a partir do retalho de 

número 14. Suponho que esta ação não comprometerá sua compreensão. 
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mudanças sociais e culturais, além das bibliográficas pautam-se em textos outros previamente 

publicados (GIL, 1999).  

Cabe informar, prezado leitor, que, no momento do exame de qualificação desse 

trabalho, fui alertado pela professora Marguerita que a política pública que deu impulso ao 

edital se faz indispensável para, assim, poder situar os relatos narrados num contexto que 

contribua a fornecer uma estrutura que vislumbre os maiores sentidos do fenômeno estudado 

(BOLÍVAR, 2002). No entanto, o Edital de Boas Práticas do qual se refere esta investigação 

não se sustenta em uma política pública específica, mas, sim, em uma ação independente da 

Secretaria Municipal de Educação, via a coordenaria de Ensino Fundamental, o que não 

caracteriza uma política de Governo. Contudo, ao analisar o Edital em questão, percebi uma 

demasiada preocupação em promover a política de resultados. Política esta que ficou visível 

tanto na justificativa como nos objetivos ao apelar constantemente para expressões do tipo: 

“Índices de resultados”, “resultados de desempenho dos estudantes” e “resultados de 

experiências bem-sucedidas”. 

Para produção dos dados, fiz opção pela metodologia da história oral, por compreender 

que se trata de um método sempre em movimento, não-fechada, que implica formulações e está 

aberto a reformulações e reorientação (MORAIS, 2018). Abalizado em Souza (2013), ancorei-

me na mobilização que persegue o levantamento de fonte com apoio da oralidade por meio da 

experiência que valoriza a formação e o ensino de matemática, e, portanto, mobilizamos uma 

vertente denominada de História Oral Temática. Levantamento este que, para Bolívar (2012) 

apud Souza (2013), nada mais é do que uma construção realizada de acordo com os empenhos 

de quem narra a história ao passo que o tempo é considerado no instante em que ocorre a 

narração. 

Neste sentido, acredito que a história oral, por não se arvorar por trabalhar com uma 

forma de pesquisa exclusiva e não se limitar apenas há um único tipo de fonte, é um bom 

caminho para alcançar o objetivo central dessa investigação, cujo caminho aponta ao trabalho 

com sujeitos e suas subjetividades, de modo a compreender seus processos de formações e 

atuação docentes. 

Posto isto, realizei entrevistas com professores de matemática que lecionam na rede 

municipal de ensino da cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, e que trabalham com 

arte em suas práticas. A respeito da palavra prática, é importante registrar que busco distingui-

la em combinação com a experiência, entretanto, a experiência que alisto, assim como o faz 

Larrosa (2019), terá mais proximidade, mais apego à paixão do que com à ação. 
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 Os docentes convidados para participar deste projeto foram escolhidos a partir do Edital 

de Financiamento de Boas Práticas, o qual foi lançado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Fortaleza no ano de 2018 e contemplou 50 (cinquenta) projetos de professores de matemática 

e ciências, dos quais 10 (dez) deles usavam algum tipo de manifestação artística buscando 

promover o ensino-aprendizagem de matemática. Inicialmente o desejo era de entrevistar os 10 

(dez) profissionais, mas, com a pandemia da COVID-19 que acometeu o planeta, matou 

centenas de milhares de pessoas e atingiu milhões de famílias no Brasil, só foi possível realizar 

o estudo com 2 (duas) professoras, 2 (dois) professores e 1 (um) técnico em educação, lotado 

na Secretaria de Educação do Município de Fortaleza (SME). 

Como o interesse desta pesquisa perpassa pelo desejo de compreender acerca da 

formação do professor de matemática que leciona fazendo da arte uma possibilidade didático-

pedagógico, evidentemente escolhi como sujeitos dessa pesquisa, os docentes comtemplados 

no Edital de Financiamento de Boas Práticas que trabalham o ensino-aprendizagem da 

matemática associado à arte. 

As questões das entrevistas foram previamente formuladas tendo como base Morais 

(2017) e Gil (1999). No decorrer das entrevistas, esforcei-me ao máximo para não interromper 

os participantes de forma que as questões seguiram uma ordem especificada previamente, o que 

é denominado por Richardson (2017) de guia da entrevista semiestruturada. A este respeito, é 

de suma necessidade que o pesquisador faça valer a empatia, e procure com habilidade se 

colocar no lugar do entrevistado, tendo humildade suficiente para colher com sabedoria o que 

pretende produzir de informações. Portanto, no uso de entrevistas semiestruturadas é 

fundamental considerar o que pondera Richardson (2017), entrevistador e entrevistados podem 

se aprofundar nas perguntas na medida em que a flexibilidade de ambos aumenta. 

Depois de efetuada a entrevista, realizei a transcrição. Segundo Morais (2018), “A busca 

por formas distintas de comunicar não acontece por obrigação ou de modo leviano; ao contrário, 

quando há, se dá de maneira fundamentada e refletida”, por isso, embasado nesta consideração, 

e de posse das entrevistas gravadas por meio de plataformas virtuais registrei as transcrições, 

alertado por Bertaux (2010) que deveria dispensar seis horas, aproximadamente, para 

transcrever uma entrevista de uma hora. Assim, realizei cada entrevista que, por sua vez, durou 

em média sessenta minutos, seguindo a seguinte perspectiva: em uma semana, fiz a primeira 

entrevista e na semana subsequente a transcrição, e assim, sucessivamente.  

Concluída a transcrição, fiz a textualização que, para Morais (2018, p. 120), nada mais 

é que “[...] um movimento livre de regras e formas preestabelecidas, estando esta, via de regra, 

ligada aos gostos e intenções do autor”. Nesse sentido, fiz e refiz as textualizações apresentadas 
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em tópicos corridos usando a primeira pessoa do singular, e, para ratificar as idas e vindas do 

estudo com os colaboradores da pesquisa, atentei para a carta de cessão. Em síntese, o método 

usado na presente pesquisa foi viabilizado por meio de entrevistas que foram, cuidadosamente 

transcritas, depois textualizadas e, logo depois, autorizados os seus usos por meio de uma carta 

de cessão, do qual nenhum participante se furtou em concedê-la. 

Tais procedimentos possibilitaram a produção de narrativas, as quais, segundo entendo, 

foram permeadas e endossadas pela reflexividade dos sujeitos uma vez que busquei/busco me 

movimentar nesta pesquisa por entre um protocolo flexível, considerado potente e plausível, o 

qual também é mobilizado e estudado há alguns anos pelo Grupo de pesquisa História Oral e 

Educação Matemática (GHOEM). 7 

Garnica (2009) sustenta que a História Oral usada como método produz documentos 

históricos a partir de textos provocados, ao passo que Morais (2018) previne que esta 

metodologia por ser de caráter qualitativo é mais potente quando é fomentada pelos diversos 

movimentos que compõem o processo investigativo pelo qual perpassa o formando, esteja este 

no ensino fundamental, ou na pós-graduação. Neste sentido, memoro e rememoro estas 

ponderações convencendo-me de que elaborei e reelaborei esta metodologia em movimento e 

a partir de documentos refeitos e baseados nas textualizações e nas transcrições das narrativas 

que foram e continuam sendo momentos fundamentais para a continuidade desta formação.  

Nesta pesquisa, a etapa da análise não representa o que em um jogo de tabuleiro se 

conhece pelo nome de xeque-mate, mas sim, aquele arremate que brilha aos olhares e 

entreolhares dos enxadristas ao vislumbrar a possibilidade de imobilizar o rei do adversário. 

Arremate este que tende ou não a ser a jogada final de uma longa partida de xadrez, portanto, a 

análise de singularidades inicial é entendida como uma tensão contínua neste estudo, uma vez 

que, como sustenta Morais (2018), teorização é um processo alimentado, retroalimentado e 

mobilizado pelo que existe de mais humano em nós, tal e qual as pressões emocionais geradas 

em uma partida de xadrez. 

A receptividade dos participantes quando foram feitos os contatos iniciais e a entrega 

deles durante a gravação das entrevistas, levam-me a acreditar e defender um movimento de 

análise de singularidade que não seja estanque, nem tenha uma data prévia para terminar ou 

começar, apesar de que “iniciamos” e “finalizamos” muitas vezes e em diferentes momentos. 

 Ao investigar também faço o exercício de me formar, pois a transcrição e a textualização 

 
7 Grupo de estudo que acredita que a pesquisa feita de forma coletiva é mais potente e que concentra suas 

investigações, sobretudo, na tentativa de compreender cultura matemática nas escolas do Brasil. É possível acessar 

os trabalhos e outras informações sobre o grupo em sua página na web: www.ghoem.org. 

http://www.ghoem.org/
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fazem parte do ato de analisar, assim como o próprio momento da entrevista, porém, não adquiri 

esta compreensão em um dado momento específico mas no transcurso de cada um deles e com 

o adendo de que continuo formulando outros entendimentos a respeito destes procedimentos 

uma vez que estou inserido nesta busca por formação tanto quanto os meus colaboradores, que 

aportam e apontam para diferentes discernimentos.  

Ademais, é preciso pontuar, que o discernimento que me faz entender que os momentos 

das transcrições e de tantos outros que foram evidenciados não representam o fim, nem são os 

únicos que me impressionam neste processo formativo, tampouco, se resume ou se finda no ato 

de apenas buscar ou conquistar a titulação de mestre de ensino, traz um sentimento que se 

fortalece no que defende e sustenta Morais (2017): as questões que nos movem a tematizar a 

formação como um acontecimento sempre singular e complexo levam-nos a compreender as 

análises de singularidades tal como é discutido no GHOEM. E, é neste exercício de idas e 

vindas, de procuras, de encontros e desencontros, e até de possíveis chegadas, do qual tenho 

buscado executar desde o início deste trabalho dissertativo, que compreendi tal movimento 

como uma análise de singularidade inicial.  

Compreensão que veio vagarosamente, eu diria até, tardiamente e depois de realizar 

reiteradas leituras de Morais (2017), embora tal leitura tenha sido uma das primeiras que realizei 

e uma das que mais me intrigaram. Por dois motivos: primeiro nunca tinha visto um modelo de 

tese com as características formais feitas como em Morais (2017), segundo, até então, eu 

concebia que para se obter o título de doutor era preciso descobrir ou demonstrar de forma 

cartesiana algo inovador ou utilitário. Esta concepção levou-me a ler a tese mencionada 

prevendo que no final da leitura eu iria encontrar uma descoberta genial. Esta expectativa fazia 

eu me perguntar, mas o que foi que ele inventou ou descobriu? Quando entendi que a descoberta 

da tese de Morais (2017) se confundia com a história do processo que ele havia presenciado por 

meio de suas investigações, isto foi fundamental para que eu criasse alguns nexos que 

apoiassem minhas interpretações e me mantivesse no curso desse processo por meio desta 

análise que foi e está sendo pensada para ser diluída pelo corpo da narrativa. Cabe assumir, 

ainda, que este exercício torna o sujeito que se forma cada vez mais aprendiz ao passo que faz 

este momento da pesquisa mais robusto, tanto em particularidades de eventos como em 

profundidade de afetação. Desta forma, estou a acreditar que realizo/realizei uma análise de 

singularidades inicial, e que, ela foi condição sine qua non para que eu crie e recrie conexões 

que apoiem minhas interpretações nesse campo analítico (MORAIS, 2017). 

Busco vivenciar metodologicamente nesta pesquisa não o conceito, mas uma outra 

abordagem teórica ampla e aberta para a palavra experiência conforme proposto por Larrosa 
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(2019), pois entendo que metodologia não se trata de um caminho fechado, mas como um 

campo aberto a experiências. O esboço apresentado foi uma síntese do percurso vivenciado para 

o desenvolvimento do trabalho, pois estamos conscientes de que método científico é “[...] o 

conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento” 

(GIL, 1999, p. 26).  

O interesse em pesquisar os usos de recursos artísticos no Ensino de Matemática recebe 

forte influência do humanismo crítico defendido por Paulo Freire na busca sempre intransigente 

de se construir “Um mundo onde seja menos difícil amar.” (FREIRE, 1991, p. 107). Afasto-me 

então, dos “[...] currículos desinteressantes, obsoleto, e, na sua grande parte, inútil. Nada resulta 

da experiência, tendo, portanto, um caráter de artificialidade e irrealidade.” (D’AMBRÓSIO, 

2011, p. 31).  

Para fundamentar esta proposta que busca, entre outras questões, compreender os 

processos formativos de professores que se dedicam à matemática se nutrindo de arte com o 

intuito de melhor dialogar com o seu aluno, posso dizer, como ensina D’Ambrósio (2009, p. 

194), “[...] que não queremos que os nossos estudantes se tornem brilhantes cientistas criando 

novos armamentos”. Entretanto, como narrar, para Bertaux (2010), é encher de significados o 

que foi coletado pelo pesquisador, seguir-se-á tal fundamentação concordando com Freire 

(1991, p. 10) que “[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o caráter 

formador”. Para o autor, a educação insere-se numa perspectiva política/crítica daí, talvez, o 

termo experiência confundir-se com prática, no entanto, neste trabalho o conceito de 

experiência remete ao que advoga Larrosa (2019, p. 20) “[...] pensar educação como 

experiência/sentido”. Este trabalho é atravessado constantemente por experiência-sentido-

criticidade-prática, quatro movimentos que unidos e reunidos de forma processual, não 

necessariamente nessa ordem, colaboram com a formação humana e pedagógica do ato de 

educar e de educar-se do docente. 

As escolas que eu coloquei no estudo são aquelas nas quais os professores entrevistados 

atuam. São 5 (cinco) escolas, distribuídas da seguinte forma: 1 (uma) no distrito 3 (três), 1 

(uma) no distrito 5 (cinco), 2 (duas) no distrito 4 (quatro) e 1 (uma no distrito 6 (seis) das quais 

3 (três) delas funcionam em tempo integral. Vale ressaltar que na época do lançamento do Edital 

de Boas Práticas Fortaleza era dividida apenas em sete regionais, fato que não mais ocorre, haja 

vista, que recentemente a câmara municipal aprovou um projeto de lei enviado pelo executivo 

alterando o mapa político da capital cearense de sete para doze regionais e reconhecendo trinta 

e sete territórios. 
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Assim, a Escola Municipal Governador Faustino de Albuquerque que pertencia ao 

distrito 5 (cinco) faz parte do distrito 11 (onze), a Escola Municipal de Tempo Integral Diogo 

Vital de Siqueira passou da regional 5 (cinco) para o distrito 8 (oito), A Escola Municipal de 

Tempo Integral José Júlio da Ponte saiu da regional 3 (três) e foi alocada no distrito 11 (onze), 

a Escola Municipal de Tempo Integral José Carvalho deixou de pertencer a regional 4 (quatro) 

e passou a fazer parte da regional 6 (seis), enquanto que a Escola Municipal Terezinha Ferreira 

Parente permaneceu na regional 6 (seis).  

Tais informações são importantes porque mostram que, apesar de estar trabalhando com 

poucas escolas, estou comtemplando distintas realidades e diferentes bairros de uma capital 

nordestina que tem no turismo uma grande fonte de sua riqueza econômica. Senão vejamos, a 

primeira escola estudada localiza-se no território 32, (trinta e dois) no Conjunto Ceará que ainda 

hoje constitui-se como um dos projetos habitacionais mais populosos do Estado, a segunda 

escola, no José Walter, bairro de Fortaleza que vem em mais de meio século preservando a 

cultura das lendas populares, a terceira escola fica no bairro que comporta um Mercado com 

1232m2 de área e recebe o nome de Bela Vista, já a quarta escola fica situada no recente bairro 

criado para homenagear o romancista cearense José de Alencar, ao passo que a última escola 

situa-se no bairro com a menor densidade populacional dentre os 121 (cento e vinte e um ) 

bairros de Fortaleza cujo nome é Lagoa redonda. 

Em contra partida, é justo afirmar que este novo mapa político-geográfico, de modo 

geral, não esconde as diferenças sociais e econômicas de cada bairro e que as novas regionais, 

embora possuam um menor número de bairros, infelizmente, não resolverão questões 

apresentada por uma metrópole que em população já ultrapassa a capital mineira, pois, a maioria 

das escolas em que entrevistei os professores ficam situadas na periferia da cidade, local em 

que o poder público mais demora a chegar, isso, quando chega, ou seja, as escolas situadas 

nestas regionais atendem um público em que a desigualdade social está mais flagrantemente 

evidente e os serviços de saneamento básico e atendimento médico são mais precários, por 

outro lado, esta pesquisa, também, se deterá em escolas que funcionam em bairros que são 

historicamente reconhecidos como uma região da cidade em que a população não sofre tanto 

descaso por parte do poder municipal.  
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2.2 RETALHO Nº 6 - FORTALEZA: ESCOLAS DA PESQUISA, SUA ESPACIALIDADE, 

SEU CONTEXTO SOCIAL, SEUS SUJEITOS. 

 

Conhecido um pouco do entorno de nossas escolas é hora de conhecer com mais afinco 

o seu interior. Inicialmente, isto é, antes da pandemia assolar o mundo, a intenção era visitar as 

5 (cinco) escolas, conversar com o corpo discente, conhecer o corpo docente, dialogar com os 

profissionais das escolas e, com a autorização do núcleo gestor colher registros para recolher 

impressões a respeito de toda a comunidade escolar que circunda cada instituição de ensino 

aqui elencada. No entanto, como esta parte da pesquisa ficou inviabilizada por conta do motivo 

já citado, decidi elaborar um quadro com informações disponibilizadas pela secretária de cada 

escola e que foram repassadas via linha telefônica.  

 

Quadro 1: Características das escolas que compõem o estudo. 

 

Escolas 

Terezinha 

Ferreira 

Parente 

José 

Caralho 

Diogo Vital 

de Siqueira 

José Júlio 

da Ponte 

Faustino de 

Albuquerque 

Ensino de Tempo Integral Não Sim Sim Sim Não 

É acessível aos portadores de 

deficiência? 
Não Sim Sim Não Não 

Quantidade de alunos 

matriculados 
821 425 403 248 701 

As dependências da escola são 

acessíveis aos portadores de 

deficiência? 

Sim 

 

Sim 

 

Sim Sim Não 

Quantidade de computadores 

para uso do aluno 
10 32 6 32 4 

Possui quantas salas de aula 40 11 11 8 10 

Possui biblioteca e sala de 

leitura? 
Sim Sim Sim Sim Sim 

Possui laboratório de 

informática? 
Sim Sim Não Sim Não 

Oferece atendimento com sala 

especial? 
Não Não Não Não Não 

Possui quadra coberta para a 

prática de esportes? 
Sim Sim Não Não Sim 

Média de alunos por turma 26 38 38 30 41 



36 
 

Nota do Último IDEB 
4,0 5,0 6,0 

Não foi 

avaliada 
5,2 

Fonte: Elaboração própria em 2021. 

O propósito do Quadro 1 é o de facilitar a visualização de cada escola para melhor 

conhecer, ainda que de forma breve, o espaço em que cada sujeito que se encontra neste estudo 

atua e visa mostrar que cada sujeito se aproxima de uma experiência que se confunde com a 

vida, dialoga com a realidade e penetra singularmente não apenas no seu próprio lirismo como 

também no seu eu-lírico, pois, como defende Larossa (2019), a experiência em educação se 

aproxima muito mais da sensibilidade, da vontade do que da técnica ou da prática.  

Dito isto, apresento os 5 (cinco) sujeitos da pesquisa: começo por Dalmário Heitor 

Miranda de Abreu, único colaborador que é professor efetivo da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (PMF). Heitor, atualmente, não atua em sala de aula, trabalha em setores burocráticos 

da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Foi professor municipal por quase uma 

década, faz doutorado em educação matemática na Universidade Federal do Ceará  e acredita 

que o grande entrave do ensino-aprendizagem é o fato da educação ser reprodutivista.  

Agora, apresento a colaboradora Ana Patrícia de Oliveira Lima. Patrícia, além de 

engenheira ambiental, é professora, graduada em matemática e estudante de especialização em 

educação matemática, cuja principal característica é procurar ser muito humana com os alunos.  

O terceiro colaborador é José Israel Carlos. A rigidez é, por assim dizer, sua maior 

característica enquanto professor de matemática. Israel faz especialização em ensino na 

Universidade Federal do Ceará e sustenta que por ter sido professor na cidade de Sobral por 

mais de meia década se tornou um profissional com mais preparo e experiência.  

A próxima professora a participar desse estudo é natural de São Paulo. Fez seus estudos 

básicos em contabilidade na Região Sudeste do país e ingressou na universidade depois de 

passar mais de duas décadas impossibilitada de continuar sua escolarização. Trata-se de 

Edielma Silva de Lima. Edielma não esconde a insatisfação de ter sido demitida em plena 

pandemia só por ser professora temporária do município de Fortaleza. A professora é pós-

graduada em metodologia do ensino de matemática e atuou por dois anos como professora 

coordenadora de curso em escolas públicas de ensino médio em cidades que ficam localizadas 

na Região Metropolitana de Fortaleza.  

A última colaboradora desse texto dissertativo também deixa notório a sua insatisfação 

com relação ao poder público, só que no caso dela, não houve uma demissão, mas sim uma 

transferência de escola e, também, em pleno período de pandemia. Ela acredita que tal atitude 

só aconteceu porque ela é professora temporária. Estou falando de Marcella Jéssika Lima 
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Oliveira graduada pela Universidade Federal do Ceará que se orgulha por ter publicado dois 

artigos no projeto promovido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, intitulado Professor 

Autor. Ela faz questão de deixar bem explícito o seu desejo por continuar sua formação a nível 

de mestrado. Marcella, apesar de ter apenas pouco mais de 3 (três) anos de serviço público, já 

passou por 3 (três) escolas diferentes e iniciou sua atuação no magistério em cursinhos 

preparatórios para o vestibular ministrando aulas de física e matemática. 

 

2.3 RETALHO N° 7 – LER, REFLETIR, ENSINAR, PESQUISAR (DE/DI)VAGAR 

 

Na tentativa de abandonar a condição daquele leitor cujos caminhos de tão seguros já 

estão traçados e bem alinhados, do qual Larrosa (2009) denomina de moderno e na busca 

sempre inesgotável de encontrar em si a essência do leitor aprendiz com o propósito de ensinar 

o silêncio da leitura, a atenção e a humildade da leitura, pergunta-se: mas o que é ensinar? 

Para Hirst (1973, p. 75), uma atividade de ensino é “Uma ação de uma pessoa A cuja 

intenção é produzir uma atividade na pessoa B cuja intenção é atingir um estado final que tem 

por objeto X”. Neste contexto e considerando o atual modelo de escolarização, a pessoa A é o 

professor, a pessoa B o aluno enquanto que o objeto X não seria apenas o conhecimento, mas 

pode ser também uma aptidão, atitude ou crença.  

Só a título de esclarecimento: faz jus sublinhar que não se refutará tal conceito. Por dois 

motivos: primeiro porque não é pauta deste estudo debater as divergências que existem no 

campo do ensino ainda que estas divergências sejam legítimas; segundo, porque como sugere 

o próprio ponto de vista que ora interpreta-se, é salutar se quedar na leitura, no silêncio, para 

aprender a suprema arte da leitura por meio de olhares e também com “[...] o olfato, e com o 

gosto, e com o tato, com o ventre, inclusive com a ajuda de martelos e bisturis.” (LARROSA, 

2009, p. 27) antes de sair vociferando críticas e mais críticas.  

Entretanto, ainda que o tema careça de maior investigação, é possível apontar que 

ensinar é a ação capaz de promover o ato de refletir ao invés de repetir, de remoer em silêncio 

e não de se agregar ao mero afixo de reproduzir. A atividade de ensino deve levar o sujeito 

“aprendente” a um estado de ruminação no sentido nietzschiano como pressupõe Larrosa 

(2009).  

Apenas como troca de experiência se usará um exemplo de como a leitura pode interferir 

de forma decisiva, reflexiva e pertinente no ato de ensinar. Supõe-se que por meio desta 

exemplificação se estará tateando a ideia de “mestre da leitura” explicitada por Jorge Larrosa 

ao se prontificar a ser leitor de Nietzsche: “[...] a única coisa que pode fazer um mestre da leitura 
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é mostrar que a leitura é uma arte livre e infinita que requer inocência, sensibilidade, coragem 

e talvez um pouco de maldade” (LARROSA, 2009, p. 24). 

Assim, baseando-se em Larrosa, vale afirmar que o percurso para se chegar ao título de 

“mestre da leitura” será determinado pelo leitor que buscará fazer com agudeza de espírito suas 

veredas, que, por sinal, terão como características a avidez de estilo e a sinceridade curiosa. 

Conforme Lessing (apud Nietzsche, 1992) é o mais sincero dos homens teóricos, bem como se 

verifica em A confissão de Lúcio (CARNEIRO, 1991), “[...] sentia mais satisfação em procurar 

a verdade do que na própria verdade.” (LESSING apud NIETZSCHE, 1992, p. 93). Dito isto, 

é de bom tom ponderar que se tais reflexões representam alguma verdade, ela não é a única, e, 

especificamente, neste caso, pode ser que seja uma entre tantas outras com capacidade de 

possibilitar o ensino por meio da leitura. 

Vamos ao exemplo? Uma professora, dias antes da sua primeira aula criou uma sala de 

aula virtual, adicionou os alunos e recomendou a leitura de quatro textos, deixando claro que 

cada aluno deveria fazer o fichamento de pelo menos um dos textos recomendados no dia da 

aula. A atividade de ensino transcorreu com o acúmulo intelectual que a professora traz no seu 

currículo, com as releituras dos textos selecionados e com cada aprendiz sendo “re-leitor”, haja 

vista que, assim como “nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio”, como deixou escrito 

Heráclito de Éfeso, também, como sustenta Larrosa (2019), toda obra possui infinitas e 

múltiplas leituras da mesma forma que leitor algum, seja este mestre o moderno, sai isento de 

qualquer que seja a leitura que execute. E aqui cabe uma consideração: se o exemplo dado não 

serve para o leitor ir ao encontro da leitura suprema, ao menos faz da professora uma verdadeira 

educadora na arte de educar. 

No que tange à matemática, como enfatiza o documento proposto na Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, é “imprescindível levar em conta as experiências e os 

conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos, criando situações nas quais possam 

fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade” (BRASIL, 

2018, p. 254). Assim, prioriza-se uma concepção educativa que valorize as relações de 

experiências e envolva metodologias de ensino que não desprezem o pensamento crítico ou não 

enfatizem o raciocínio criativo. Ao invés de preocupar-se apenas com fórmulas e algoritmos 

que endeusam os matemáticos, como apresenta D’Ambrósio (2009, p. 245): “Com isso, muitos 

orientam o ensino destacando o fazer matemático como um ato de gênio, reservado a poucos, 

que como Newton, são vistos como privilegiados pelo toque divino”.  

Com a Base Nacional Comum Curricular, percebe-se que o próprio sistema educacional 

brasileiro busca atuar contra a priorização do paradigma que insiste em acreditar que o 
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conhecimento matemático é puro, isolado, neutro, estanque, percebido apenas como um 

ambiente em que se encontra as mais belas das “certezas prontas”. (D’AMBRÓSIO, 2011, p. 

33).  

Segundo Larrosa (2019, p. 21): “[...] as palavras determinam nosso pensamento porque 

não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta 

genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras”. É a partir dessa possibilidade de 

Larrosa que esta pesquisa busca se fortalecer procurando compreender como tal consideração 

pode servir de subsídio para analisar a formação de um professor que faz uso da arte para ensinar 

conceitos básicos de matemática. 

Desse modo, contrário ao ensino de matemática assentado no caráter irreal e artificial 

dos “gênios” da matemática que fertilizam concepções educativas bancárias, arcaicas, 

totalmente alienadas e alienantes, aqui, abre-se a possibilidade de verificar outra aresta que se 

unifica com as pesquisas de Sousa (2013), principalmente quando ela dialogicamente avisa: 

“Cada indivíduo singulariza/constitui o universal, mas cabe ressaltar que a experiência vivida 

é irrecuperável, ou seja, todo e qualquer relato constitui-se já como uma outra experiência: a de 

tecer uma trama que articule as diversas experiências.” (SOUSA, 2013, p. 262). 

 Neste sentido pergunto: como desenvolver pesquisas para que seus resultados 

contribuam para a melhoria do ensino, a começar pela formação do professor? Sobretudo, 

quando o pesquisador é o próprio professor, e ainda mais de matemática? Ou ainda, como 

indaga Larrosa (2009, p. 41) “como se chega a ser o que se é? ”. 

Mesmo sabendo que as indagações acima não são tão fáceis de responder, é interessante 

atentar para alguns estudos que apontam caminhos capazes de amanhar o que existe de atração 

entre experiência e quem julga que a tem: “e isso que poderíamos chamar, pelo menos neste 

momento, o eu, o si mesmo, o sujeito, a relação que cada um de nós temos com nós mesmos, 

como nossa vida, com o passar do que nos passa, com o modo como compreendemos ou não a 

nós mesmos. ” (LARROSA, 2014, p. 722).  

Nesta perspectiva de respeito mútuo e concretizado na experiência narrativa e 

participante, propõe-se, em oposição a uma cultura de formação bancária, elaborar 

compreensões sobre os processos de formações que levam um sujeito à mobilização das artes 

para propiciar o ensino de matemática no ensino fundamental nas escolas públicas municipais 

de Fortaleza (CE), com ênfase no professor.  

Para D’Ambrósio (1996), de todos os problemas enfrentados pela educação, um dos 

mais preocupantes e que se relaciona diretamente com a Educação Matemática é a deficiência 

na formação do professor. Aqui dispõe-se tratar deste tema. Atentando para o adendo de que o 



40 
 

objetivo geral deste texto não terá a preocupação de responder como um professor de 

matemática faz as suas escolhas profissionais, não é isto, aqui não interessa taxar ou conceber 

uma visão única, bem formada e reformulada do atuar de um operário da escola que se debruça 

por sobre as premissas e postulados de uma teoria do conhecimento humano consolidada por 

um modelo de sociedade que dura século e respaldada por uma cultura que atravessa milênios.  

Neste quadro, a proposta ora apresentada fundamenta-se em um ensino que “[...] almeja 

formar o sujeito para a atuação no mundo de uma maneira viva, onde ele possa perceber-se e 

posicionar-se frente à realidade.” (SANTOS; OLIVEIRA, 2016, p. 223), aos conteúdos 

curriculares e à comunidade que atua. No âmbito mais específico da matemática segue-se a 

inspiração de Karl Weierstraiss (2012, apud MARQUES, 2015, p. 117) “Um matemático que 

não tenha algo de poeta, nunca será um matemático completo”. 
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3 RETALHOS MULTICORES E MULTIFORMES: TEXTURIZANDO A COLCHA A 

COLCHA FEITA COM RETALHOS DE TEXTOS 

 

3.1 RETALHO Nº 8 – A INTERDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: SENTIDOS EM UMA EXPERIÊNCIA  

 

Reivindico aqui o que postula Larrosa (2019), e permito-me pensar a formação do 

professor por meio da própria reflexão do sujeito que se forma, isto é, a partir da experiência 

considerada do ponto de vista da paixão e não da prática. Este texto-retalho trará vivências, 

reminiscências e experiências da minha paixão pelo ensino, especialmente na escola pública, 

enquanto professor de matemática, meu interesse pela literatura, seja ela erudita ou popular, e 

que vão me engrandecendo como um profissional que utiliza a linguagem literária, musical ou 

teatral, ao compreender que tal dialogia, entre áreas, vai provocar, despertar e incentivar no 

estudante o gosto por aprender matemática.  

Eu ressalvo que apesar de ter sido graduado, em Matemática, nos parâmetros da 

educação tradicional e formado por um currículo cartesiano, que supervaloriza os cálculos 

visando unicamente os conteúdos, eu, professor do ensino fundamental da escola pública 

municipal, faço uso de recursos artísticos, como a poesia, por exemplo, para dialogar com os 

educandos a respeito de matemática, acredito que os conhecimentos e aprendizados oriundo de 

tal disciplina não se encontram guardados igual a uma pérola que para ser encontrada, além de 

ser muito rara, só existe em uma ostra de calcário fechada. Assim, além de problematizar o 

ensino disciplinar e bancário ou de qualquer outro tipo que impeça que a experiência transpasse 

pelo sujeito do ensino que se permita navegar pelo processo tão passional como múltiplo no 

propagar de Morais (2017), o principal objetivo deste texto é compreender de que forma um 

professor de matemática pode esquadrinhar uma postura dialógica mobilizando a arte literária 

para ensinar matemática.  

Tais questões apresentadas ganham ainda mais forma e força na minha concepção 

enquanto educador, quando eu me deparo com processos de formação de professores de 

matemática, em nível superior e em cursos específicos, que ocorrem assentados em um 

paradigma conservador que cristaliza os currículos e no qual predomina a transmissão de 

conteúdos sobre a experiência significativa com o saber das diferentes disciplinas, como avalia 

D’Ambrósio (1996, p. 88): 

O ponto crítico é a passagem de um currículo cartesiano, estruturado previamente à 

prática educativa, a um currículo dinâmico, que reflete o momento sociocultural e a 
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prática educativa nele inserida. O currículo dinâmico é contextualizado no sentido 

amplo. Mas o currículo cartesiano, tradicional, baseado nos componentes objetivos, 

conteúdos e métodos, obedece a definições obsoletas de objetivos de uma sociedade 

conservadora.  

 

Contudo, antes de adentrar nos relatos que esclarecem os processos que me levaram a 

ser um professor de matemática que busca dialogar com a interdisciplinaridade, e desejoso de 

romper com essa formação tradicional vivenciada, intentando, de outro modo, conciliar 

literatura e matemática, é pertinente esclarecer quem é o sujeito-autor em questão. 

Na literatura, particularmente na poesia, é possível que a figura do eu-lírico seja uma 

voz, um sujeito, que por sua vez, pode não ser necessariamente a do autor do poema. Por 

abstração e aproximação, vou propor a existência de um eu-científico: que não é somente o 

professor tampouco só o narrador – é a figura que pensa, revive e digita ou escreve o relato. 

Aqui o eu-científico, portanto, pode ser compreendido como a fusão do professor com o 

narrador-escritor. Para sustentar tal abstração, disporei a fazer uso do que Bakhtin (1997, p. 20) 

assevera: “o autor-criador contribuirá para nos esclarecer o homem-autor, sendo apenas depois 

disso que o significado do que ele disser sobre seu ato criador ficará completo e esclarecido”. 

Neste sentido, este texto terá na autoria dele um homem-autor ou professor-autor que também 

poderá ser chamado de eu-científico que neste caso específico é Augusto César Tavares da 

Silva, professor de Matemática que leciona desde início do terceiro milênio na Escola 

Municipal Gov. Faustino de Albuquerque. 

Quando em 1993 fui prestar vestibular, algo inusitado aconteceu-me: optar entre Letras 

e Matemática. Faço este relato ainda sem compreender direito porque minha indecisão em 

escolher entre Letras e Matemática provocou nas pessoas que acompanharam meu anseio e 

minha hesitação um sentimento de grande surpresa ou um estranhamento singular. Tal reação 

acontecia, sobretudo, quando o professor-autor revelava que estava na dúvida entre decidir para 

qual desses cursos optaria. Diziam assim, professores, colegas e familiares do homem-autor: 

como alguém pode ter dúvida em fazer vestibular para duas áreas que são tanto distintas quanto 

distantes? E o que é pior, ainda hoje recebo críticas de alguns colegas que não concebem o fato 

de um professor lecionar uma disciplina que o senso comum chama de exata com auxílio da 

literatura, da leitura, das artes de modo geral. 

Diante de tal reação, o dilema só aumentava, principalmente porque, naquele período, 

alguns professores e até pesquisadores entendiam que o conhecimento era armazenado em 

cubos de gelo (conteúdos), superpostos em uma cuba (disciplina), acondicionado em um 

congelador (currículo), que só funciona com a tecnologia da refrigeração (método tradicional) 
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conhecida como gelo seco. Assim, a geometria não podia dialogar com a língua portuguesa, da 

mesma forma como a história se distanciava completamente do estudo da álgebra. 

Esse homem-autor recorda que durante a graduação sofreu alguns preconceitos por parte 

de colegas de Matemática, quando insistia em distribuir poemas durante os intervalos de uma 

aula e outra. Inclusive, tem um episódio inusitado ocorrido na Universidade Federal do Ceará 

(UFC) que mostra um pouco desse pensamento, que expressa o espírito cartesiano existente no 

meio universitário...  

Quando terminei a Licenciatura Matemática que cursei na Universidade Regional do 

Cariri, situada em cidades localizadas na Região Metropolitana do Cariri cearense8, eu fui 

aprovado em concurso público para atuar como professor de matemática do ensino fundamental 

na capital cearense. Na ocasião, o lirismo dos poetas do Ultrarromantismo brasileiro, sobretudo 

o de Álvares de Azevedo, estava bastante evidenciado neste autor-criador9. Por conta disso, eu 

resolvi tentar mestrado em Literatura. Mas, para isso, precisaria ter noções básicas sobre Teoria 

Literária. Assim, em meados de 2002, com intuito de preparar-me para a seleção do mestrado, 

tentei ser aluno ouvinte na disciplina de Teoria Literária na UFC.  

Procurei, então, o Departamento de Letras e Literatura daquela Universidade, no qual 

fui imediatamente orientado que bastava receber permissão da professora da disciplina para, 

então, passar a ter o direito de frequentá-la. Entretanto, quando solicitei autorização à professora 

da disciplina, ela negou o acesso aos horários das aulas, alegando que o curso de Letras fazia 

parte de outro departamento, o qual era totalmente distinto do Departamento de Matemática, e, 

por isso, eu não teria o direito de frequentar as aulas.  

Este episódio é cogente para que saibamos o quanto o conhecimento, em pleno século 

XXI, ainda é tratado como se estivesse “compartimentalizado”, “departamentalizado”, 

predestinado, determinado, transmitido ou retransmitido por meio de disciplinas absortas em 

seus próprios fins e respaldadas por seus respectivos departamentos que se agigantam em si 

mesmos e tentam apequenar que não pensam ipsis litteris como reza suas cartilhas acadêmicas 

e que devem ser seguidas, endeusadas e reverenciadas como se fossem uma liturgia diária. 

 
8 Conglomerado urbano criada por lei complementar estadual de 29 de junho de 2009 constituído por cidades que 

formam o Cariri Central do Estado do Ceará (Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, 

Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri). 
9 Principal poeta da segunda geração do romantismo brasileiro que foi o mais fiel representante do “byronismo”. 

A principal característica dos poeta desse movimento era o intenso desejo pela morte, a densa poética de apelo 

subjetivo e o eu-lírico povoado de sarcasmo e melancolia. 



44 
 

A respeito deste tópico, recentemente o Ministério da Educação (MEC) lançou a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) que coloca a Matemática como uma ciência viva, humana 

e proveniente da interação cultural de diversos momentos históricos: 

Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 

ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para 

alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho 

(BNCC, 2018, p. 267). 

 

Não vou aqui analisar este documento, pois não é intenção deste trabalho, porém, 

ancorado nesta perspectiva e pautado na proposta de Edgar Morin (2011, p. 24), mormente 

quando ele define que a “multidisciplinaridade é a união de diferentes disciplinas coerentes e 

capazes de gerarem a transdisciplinaridade”, sugiro que os agentes educadores tenham como 

prática realizar mais diálogos interdisciplinares de modo a possibilitar uma maior associação 

entre as diferentes áreas do conhecimento humano e, no caso particular da minha experiência, 

realizar o diálogo entre a literatura e o ensino de matemática.  

Conquanto, voltando para as experiências que fazem parte deste relato, posso dizer que 

depois que este homem-autor foi impedido de assistir as aulas de Teoria Literária, porque o 

curso superior do qual ele tinha concluído pertencia a outro departamento, passou-se dois anos 

até que ele conseguiu ser aprovado no vestibular da UFC para cursar Letras/Literatura de forma 

semipresencial, curso que consegui cumprir só até o quinto semestre. O motivo que me levou a 

abandonar o curso expressa mais uma vez a predominante fragmentação dos saberes.  

 O que ocorria é que duas vezes por mês o professor-autor precisava ausentar-se da sala 

de aula na qual era regente para frequentar as aulas do curso de Letras. Embora o estatuto do 

magistério dos professores de Fortaleza dispensasse duas horas semanais de estudo para 

qualquer professor que estivesse estudando, o professor-autor destas memórias não poderia 

usufruir deste direito porque o curso do qual estava matriculado não era condizente, segundo a 

diretoria da escola, com a disciplina que estava lotado para lecionar. Contudo, apesar de não ter 

concluído o curso de Letras/Literatura, fato que me credenciaria a tentar Mestrado em 

Literatura, o eu-científico desta narrativa acredita que esta experiência que perdurou quase dois 

anos e meio, e lhe custou algumas faltas e advertências, foi determinante para que ele cortasse 

a placenta que o ligava à metodologia tecnicista, e, enfim, começasse a engatinhar com o 

propósito de adotar uma postura de educador que visa ensinar matemática fazendo uso de 

linguagens artísticas como música, poesia e teatro. 

Suponho que é isso. Ou falta algum detalhe complementar nesse retalho, nobre leitor? 

Pergunto-lhe porque você também colabora com a alfaiataria dele, embora, eu ainda não possa 
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conhecer que tipo de tecido usaria para tecê-lo. Concorda? Dessa forma recordo e retorno ao 

tecido experiência. Que são muitos, admito. Porém, neste texto recorto apenas três: Um que me 

leva ao encontro da experiência/sentido de que fala Larrosa, outro que me remete a 

experiência/prática de Freire e o último “texturado” por D’Ambrósio que eu compreendo como 

experiência/crítica.  

Como diz Larrosa (2019, p. 1) “[...] é a experiência, e não a verdade, que dá sentido à 

educação”. Vejamos: no início do milênio, eu deveria ensinar para adolescentes que cursavam 

o sétimo e o oitavo ano, matemática, uma das disciplinas mais odiada e temida pelos estudantes. 

Eu, vendo que minha didática não estava chegando até eles, fiquei incomodado e fui pensar 

numa forma de conquistar a atenção deles. Foi então que inquietado pela leitura de Freire que 

me foi apresentado pelo meu irmão Jean. Perguntei-me: O que devo fazer para que os alunos 

gostem de matemática? 

Para responder a esta pergunta levei para a sala de aula um som e 35 (trinta e cinco) 

cópias da letra de uma música que eu mesmo tirei porque na escola em que eu trabalhava não 

havia fotocopiadora. Distribui as letras e pedi que os estudantes fizessem uma leitura silenciosa 

e a conservasse porque ao final da aula eu usaria na outra turma. Confesso que o silêncio 

produzido naquele instante e que soava aos meus ouvidos como se fosse uma música de 

Mercedes Sosa, compensou cada centavo empregado naquelas cópias. Daquele dia em diante 

eu passei a acreditar que eu podia conseguir a atenção dos alunos por meio da música. Esta 

narrativa representa para mim uma experiência/sentido de que fala Larrosa (2019). Compartilho 

agora em uma só narrativa o que acredito que seja uma experiência/prática proposta por Freire 

(2015) e uma experiência/crítica defendida por D’Ambrósio (2011).  

O tempo passou e eu continuei usando esta metodologia. Fiquei tão confiante e àquela 

e outra ações tinham feito tanto sentido para mim que decidi inserir também a poesia nesta 

experiência. No entanto, certa vez, quando distribuía as letras de um poema ouvi alguém na 

sala fazer o seguinte comentário: - Lá vem! Agora não se tem mais aula de matemática. É só 

poesia e música. Como se matemática já não fosse complicado o suficiente – Esta frase e alguns 

debates que travei na sala dos professores a respeito de um currículo que prestigiasse o 

conteúdo, me fizeram repensar o método e voltei a seguir a seguinte receita: resumo-

explicativo, exercício modelo, resolução do exercício modelo e tarefa de casa. E usava a 

experiência/sentido apenas para fazer alguma revisão que julgasse necessário. O fato é que só 

retomei esta estratégia quando depois de alguns anos uma aluna pergunta-me: Professor, por 

que não fazer uma aula diferente? O senhor sabia que tem gente ensinando matemática com 

música? 
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Tais experiências foram e continuam sendo importantes no processo de formação do 

professor que passo, passei, ou passarei a ser. Por isso, procuro cortar e costurar o tecido da 

experiência com a tesoura da memória e reafirmo que tais vivências facilitaram a adoção da 

postura dialógica e interdisciplinar em minha prática/sentido com o auxílio dos processos 

formativos que passaram ao largo da formação acadêmica que obtive. 

 

3.2 RETALHO Nº 9 – DIÁLOGOS ENTRE A LINGUAGEM ARTÍSTICA E O ENSINO 

DE MATEMÁTICA: QUAL CURRÍCULO? 

 

Narro, neste momento, parte da experiência interdisciplinar e de diálogo entre a 

linguagem artística e o ensino de Matemática do qual “experienciei”. Antes desta reprodução, 

contudo, uma pergunta pode inquietar o leitor desta narrativa: o que efetivamente faz um sujeito 

formado numa escola de tradição conteudista deixar de supervalorizar a matemática bancária e 

optar por um ensino de matemática mais lúdico e, na medida do realizável, contextualizado? 

Faço esta pergunta e ao mesmo tempo trago a perspectiva de multiplicidade, contribuição da 

professora Luzia a mim sugerida na banca de qualificação, porque acredito que não é apenas 

uma questão de escolha do sujeito que está em formação, pois, como salienta de forma 

indagativa a própria professora Luzia: “O que se ganha ao insistir em uma polarização de 

ideias, posturas, metodologias, currículos?”. Ainda mais porque também acredito que a 

valorização das diferenças deve ser vista de forma horizontalizada. Os atores que atuam em 

uma cena de ensino podem ser ao mesmo tempo bancários, críticos-reflexivos, ou prezarem 

pela contextualização dos conteúdos e ainda assim serão atravessados pelas subjetividades, 

afinidades teóricas e preferências curriculares com as quais tiveram contato. 

Pensando especificamente na questão do ensino de matemática ser mais lúdico e menos 

“cadernizado”10 arrisco o seguinte palpite, visitando Garnica (2015c, p. 403), precisamos “[...] 

entender que as circunstâncias humanas do passado [...] são analisadas à luz do presente, numa 

dinâmica de manutenções e alterações que não ocorrem linearmente nem são guiadas pela ideia 

de progresso”. Esta visita à Garnica (2015) promove em mim uma encorajada esperança. Uma 

sensação de que ao aplicar um texto lírico no horário da aula destinado para matemática eu não 

estou subtraindo do aluno o direito que ele tem de aprender uma matemática alicerçada na 

dureza da forma linear. Outra reflexão possível: foi só depois de fazer algumas leituras e 

 
10 Termo usado por mim para se referir àquela pedagogia em que o professor entra na sala, pede para o aluno abrir 

o caderno, copia e apaga o quadro branco uma, duas ou três vezes e só para quando o toque da sineta avisa que o 

tempo da aula acabou. 
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análises literárias que eu tive mais segurança em empregar a literatura como uma ferramenta 

para melhor dialogar a respeito dos conteúdos matemáticos.  

Vamos aos casos: certa feita decidi levar para a sala de aula o livro Os Lusíadas, de Luiz 

Vaz de Camões (2018), e, em parceria com os estudantes, elaborei questões que envolviam a 

literatura e a matemática tal como propõe Malba Tahan (2001), no livro Matemática Divertida 

e Curiosa.  

Em outra ocasião, realizei uma atividade em uma aula dialogada para os estudantes do 

nono ano a partir do verso da música Alucinação de Belchior, “Doze jovens coloridos, dois 

policiais, cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor. É nossa vida”. Nessa, 

explorávamos o conteúdo de radiciação com números irracionais ao solicitar que cada aluno 

depois de extrair a raiz quadrada de dois números que aparecem no verso, executasse todas as 

operações que tivesse estudado.  

Tal exercício serve para reforçar a crítica da professora Luzia, sobretudo, quando ela diz 

que nem sempre as propostas embrenhadas em certas alternatividades são efetivamente 

inovadoras e não-bancárias, às vezes, são apenas pretextos para explorar tecnicamente as 

operações com números. E eu mesmo sabendo desse perigo insisto, paro, reflito, e continuo as 

realizando. Por quê? Este é um ponto pertinente nesta conversação que cabe ser analisada com 

cuidado pois o ato de educar não é uno e sim repleto de diversidade, singularidades e 

subjetividades. 

Já com aquela famosa frase contida no livro Memórias Póstumas de Brás Cuba, de 

Machado de Assis (1994), em que o personagem-narrador afirma que: “Marcela amou-me 

durante quinze meses e onze contos de réis.”, este professor-autor encaminhou os estudantes 

para a biblioteca e conduziu uma aula sobre a identificação de número primo, definição de raiz 

quadrada exata de um número natural e unidade de tempo, e com a denominação “onze contos 

de réis” ainda conversou a respeito de unidade monetária para introduzir a ideia de notação 

científica, haja vista que para transformar réis em real basta multiplicar o número de meses que 

está no verso por 2,7 x 108
.  

Com o poema O Caso dos dez negrinhos, de Bráulio Tavares (2004), que serviu como 

de pano de fundo para conversar com os alunos, discutimos a respeito da diferença conceitual 

que existe entre número, algarismo e numeral. Este mesmo poema serviu ainda para explicar 

assuntos como: sistema de numeração decimal, construção de ideias como antecessor e 

sucessor, ordem crescente e ordem decrescente. Outrossim, abre-se um leque de possibilidades 

caso o professor, em comum acordo com a classe, resolva abordar a astúcia do poeta em 
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sensibilizar-se com temas como racismo e desigualdade social por meio da construção da ideia 

de subtração. 

Outra possível vivência didático-pedagógica foi transformar a conhecidíssimo Poesia 

Matemática de Millôr Fernandes (2011) em uma narrativa teatral para ser ensaiada e 

apresentada pelos próprios estudantes. Essa atividade demonstrou-se muito gratificante, em 

uma sala de aula do oitavo ano, para estudar diversas e importantes definições associadas à 

geometria euclidiana. Além, é claro, da possibilidade que se abriu no sentido de debater a 

respeito do direito que a mulher tem de decidir com quem deseja continuar ou não se 

relacionando afetivamente, temática de muita relevância para o público juvenil, ainda mais em 

“um tempo em que uma em cada três mulheres sofre violência doméstica, praticada pelo 

parceiro íntimo, ou violência sexual, praticada por outra pessoa que não seja o parceiro”. 

(ARAÚJO, 2008, p. 10). 

Por que trazer essas atividades didático-pedagógicas e por que considero importante 

investigar formações e práticas com ênfase na percepção de experiência sugerida por Larrosa 

analisando-as de maneira dialógicas e sem polarização? A resposta para esta inquietação, caro 

leitor, outra vez só me veio durante o processo de qualificação e ao ler e reler o parecer da 

professora Luzia. Veja: “ao não polarizar metodologias e modos de ser professor, você ganha 

potência na discussão de simultaneidades às vezes contraditórias.” 

 Tal ganho pode ser visto novamente no parecer de qualificação da professora Luzia ao 

fazer uso do depoimento de Israel e Ana Patrícia. Israel diz que: “Eu não sou um professor que 

possa se dizer amigável, que se senta com o aluno, converse com o aluno, [...], a minha maneira 

de tratar o aluno é essa e eu não mudo nem acho que devo mudar”, enquanto Ana Patrícia 

afirma: “Eu sempre procurei criar um vínculo com meu aluno. Um vínculo mesmo de amizade, 

de apoio para que eu possa meio que cobrar dele. Por exemplo, eu sempre estava nos intervalos 

com os alunos”. Percebe-se aqui uma gritante diferença entre o professor Israel e a professora 

Ana Patrícia, embora ambos usem a estratégia da arte para se aproximarem do alunado, além 

de outras semelhanças como a formação etc. O que a professora Luzia afirma, e eu concordo, é 

que o trabalho com artes não coloca nem o professor e nem a professora num mesmo grupo em 

termos educacionais, e isto ocorre porque a identidade não é um traço ou perfil comum que 

produz igualdades, ao contrário, a identidade é um conceito político e que deve ser pensando 

de forma ampla e não simplesmente pontual. 

Essa diferença também se mostra quando observo o que os leva a trabalhar do modo 

como trabalham. A este respeito, e a título de exemplos, Marcela afirma: “A aplicação desta 

estratégia foi uma tentativa de inovar as aulas de matemáticas na tentativa de sair da 
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mesmice”; ao passo que José Israel aponta: “A ideia principal [de trabalhar com fotografia] 

foi unir algo que temos contato diariamente com algo que é rejeitado ou que a maioria não 

gosta, no caso, a matemática”. diante destas tentativas eu pergunto: como seria se a matemática 

fosse amada ao invés de odiada? Suspeito que tal pergunta feita por este professor-autor faz 

parte de uma escola de educadores que foram ensinados a acreditar que se a matemática fosse 

menos temida, os sujeitos se sentiriam mais confiantes, menos tímidos diante de um cálculo e 

mais encorajadas em aprendê-lo. Desta forma, talvez também as pessoas pudessem até 

sentirem-se mais fortes diante dos desafios que a vida lhes oferece.  

Por outro lado, apesar de sua roupagem elegantemente idealista, tal percepção equivoca-

se pelo excesso de generalização. Tal contraponto recebe reverberação do professor Ubiratan 

D’Ambrósio (1996, p. 89): 

Como objetivos específicos da educação matemática recorria-se a argumentos 

insustentáveis pela sua generalidade, tais como ajudar a desenvolver um bom 

raciocínio e pensar com lógica e clareza. O elenco de conteúdos propostos para atingir 

esses objetivos era um desfilar de conteúdos mortos, e, portanto, inúteis, transmitidos 

com uma metodologia mistificada e mistificadora.  

 

Menos sem querer refutar tal pensamento e mais para traçar outra aresta concernente a 

esse tema, ao invés de perguntar como seria se a matemática fosse amada, talvez, tivesse mais 

conexão indagar como fazer para a matemática não ser tão odiada? Intrigante questionamento 

parece me conduzir para outra pergunta fundamental e de igual importância. Qual o papel do 

professor de matemática neste processo? A este respeito, D’Ambrosio (1996, p. 35) é conciso 

e convincente ao citar as quatro “[...] características desejadas em um professor de matemática: 

visão do que vem a ser matemática, visão do que constitui a atividade matemática, visão do que 

constitui a aprendizagem matemática, visão do que constitui um ambiente propício à 

aprendizagem matemática”. Minha proposta ao fundir literatura com matemática está assentada 

nesta proposta. 

Mas, voltando para a pergunta anterior, D’Ambrosio (1996, p. 121) sugere uma 

educação universal que possibilite a criação de uma nova organização planetária:  

Essa proposta tem implícita nela uma ética que eu chamo de ética da diversidade: 

respeito pelo outro com todas as suas diferenças; solidariedade com o outro na 

satisfação de necessidades de sobrevivência e de transcendência; cooperação com o 

outro na preservação do patrimônio natural e cultural comum.  

 

A educação universal sugerida por D’Ambrósio, entendida neste trabalho como 

experiência/crítica, leva-me a perceber que experiência e ensino se entretêm. Uma promove a 

outra e ambas adquirem um sentido diverso que é feito em um processo lento, questionável no 
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sentido de sempre estar a si perguntar algo e por ser transcendente parece nutrir-se de mais 

pluralidades e singularidades embasada numa proposta ética que coopera, ensina e aprende com 

o outro. 

Segundo Santos e Oliveira (2016, p. 3), cabe aos docentes, como sujeitos que atuam na 

escola, aplicar ou não as políticas curriculares fomentadas pelo governo:  

Sem desconsiderar o papel do Estado na elaboração de políticas e reconhecendo 

inclusive sua força de indução de práticas nas escolas, consideramos que várias 

circunstâncias corroboram para as políticas educacionais. Desse modo, entendemos 

que as propostas estatais são construídas, elaboradas, reelaboradas em vários 

contextos, na prática docente, e ressignificadas contextualmente pelos sujeitos que 

atuam na escola, a partir de seus saberes/poderes, das várias compreensões e da 

apropriação do mundo.  

 

Reverberando o pomo da citação acima, eu poderia terminar este retalho propondo aos 

professores de matemática que experimentem usar em suas aulas a literatura para ensinar 

matemática. Contudo, apesar dos recortes elencados, das experiências citadas e de um punhado 

de certezas que me levam a confiar que esta metodologia é exequível, eu prefiro não fechar a 

questão e sugerir ao professor-leitor o direito de fazer suas interpretações, conclusões e, por 

conseguinte, realizar suas próprias escolhas e decisões. Assim, com a finalidade de ajudá-lo a 

tomar a decisão mais coerente, partilho o finalzinho de um diálogo registrado por Fernando 

Pessoa e que ocorreu entre Alberto Caeiro e Álvaro de Campos, quando ambos tentavam 

compreender o conceito de infinito: 

Não concebo nada como infinito. Como é que eu posso conceber qualquer coisa como 

infinito? “Homem”, disse eu, suponha um espaço. Para além desse espaço há mais 

espaço, para além desse mais, e depois mais, e mais, e mais... não acaba.... Por quê? 

Disse, o meu mestre Caeiro. Fiquei num terremoto mental. Suponha que acaba, gritei. 

O que há depois? Se acaba depois não há nada, respondeu. [...] Olhe Caeiro.... 

Considere os números... onde é que acabam os números? Tomemos qualquer número, 

34, por exemplo. Para além dele temos 35, 36, 37, 38 e assim sem poder parar. Não 

há número grande que não haja número maior... Mas, isso são só números, protestou 

o meu mestre Caeiro. E depois acrescentou olhando-me com uma formidável infância: 

o que é o 34 na realidade? (PESSOA, 1975, p.134). 

 

Assim, o número 34 faz muito sentido quando se fala numa quantidade, numa grandeza 

ou para representar um código. O mesmo vale para os outros números. Por que com o infinito 

seria diferente? O mais curioso nesta conversa entre Caeiro e Campos é saber que, na época em 

que Fernando Pessoa a escreveu, uma vez que este veio a óbito em 1935, a Teoria de Einstein 

que discute a hipótese da finitude do universo fazia pouquíssimo tempo que tinha sido 

enunciada, em 1915, ou seja, caracterizava-se por ser uma teoria ainda pouco conhecida pelo 

grande público. Mais curioso ainda é saber que atualmente existem autores confrontando o 

universo finito de Newton com o cosmo curvo e em expansão de Einstein... Em outras palavras: 



51 
 

porque enrijecer o infinito, delimitar o conhecimento? Seja este matemático ou não? 

Principalmente quando se sabe que “Godel (1931), contrariando Hilbert (1921), demostrara que 

a matemática não está livre de contradições.” (FAJARDO, 2018, p. 14). Sendo assim, por que 

tanta suposta pureza e tamanha dureza ao promover o estudo de logaritmos e algoritmos? Que 

sentido esse tipo de abordagem tem? Todas estas indagações feitas pelo eu-científico é na 

verdade apenas um professor do ensino fundamental querendo encontrar um meio menos 

mórbido de conversar com seu alunado a respeito de matemática e dos conhecimentos que a 

circunda.  
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4 RETALHOS OUTROS: UMA VIAGEM PELO ESPAÇO-TEMPO DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA SOBRE ENSINO DE MATEMÁTICA, ARTE E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

4.1 RETALHO Nº 10 - PREPARANDO A MÁQUINA DO TEMPO 

 

Quando H. G. Wells, no ano de 1895, escreveu o seu primeiro romance “A Máquina do 

Tempo”, dificilmente poderia prever que um pesquisador nos dias atuais teria ao alcance dos 

dedos uma tecla capaz de fazê-lo viajar no tempo como o cientista do seu primeiro romance o 

fez. É isso mesmo. Atualmente, o mundo virtual permite que se tenha acesso a trabalhos 

científicos que foram defendidos na década de setenta do século passado, e o que é mais 

fascinante, com apenas um simples toque. Todavia, ao contrário da personagem de Wells, que 

preferiu viajar para o futuro, eu desejo visitar o passado.  

Sustentado nesta perspectiva, a proposta foi realizar uma viagem virtual ao passado 

recente da produção do mundo acadêmico através de uma visita aos anais da Biblioteca Digital 

de Tese e Dissertações (BDTD), com o propósito de examinar o que está sendo produzido no 

plano da educação e que esteja relacionando o ensino da matemática e as linguagens artísticas 

com enfoque na formação de professores. Isto é, nestes retalhos será apresentado um estado do 

conhecimento sobre este tema, pois, segundo Romanowski e Ens (2006, p. 40), “[...] o estudo 

que aborda apenas um setor das publicações estudadas não pode ser conceituado como estado 

da arte, haja vista, que este tipo de estudo se caracteriza por abranger toda uma área do 

conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções”. Ainda de acordo com as 

autoras mencionadas, “[...] os estudos de estado da arte que objetivam a sistematização da 

produção numa determinada área do conhecimento já se tornaram imprescindíveis para 

apreender a amplitude do que vem sendo produzido” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39).  

Este estudo é um convite para que se tome assento na banca que eu convencionei chamar 

de máquina do tempo, denominada BDTD, a fim de viajarmos pelo que foi produzido no campo 

da educação matemática. Esta escolha foi feita porque tal biblioteca constitui-se como um dos 

mais completos portais de teses e dissertações existentes em território brasileiro. Outro motivo 

que me leva a optar por este banco de dados é o fato dele ter sido desenvolvido com o empenho 

do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e, também, como 

informa sua própria página eletrônica, por ter recebido no ano de sua fundação e ao decorrer de 

quase duas décadas do seu funcionamento o apoio de comprometidas entidades do mundo da 

pesquisa como é o caso do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPq), do Ministério da Educação (MEC) – representado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Secretaria de Educação Superior 

(SESu). 

 Além disto, a BDTD conta com a participação, no quadro do seu projeto inicial, com o 

envolvimento de três reconhecidas entidades de nível internacional que formam o imenso 

campo de instituições do ensino superior no Brasil, a saber, Universidade de São Paulo (USP), 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) e a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Vale frisar, ainda, que a BDTD é como uma máquina de publicar teses 

e dissertações, pois vem, desde 2002, preocupando-se em colher, recolher e compartilhar em 

um só espaço virtual e com inteira gratuidade, os trabalhos científicos, na íntegra (se for o caso), 

que foram submetidos e aprovados por uma banca de alguma universidade que esteja 

promovendo ensino, pesquisa e extensão neste vasto país continental chamado Brasil. Só a 

título de demonstrativo, nos dias da consulta à página da BDTD, informava que existiam 111 

instituições cadastradas e que foram catalogadas 373279 dissertações e que estavam disponíveis 

para a livre consulta 136.806 teses. 

Durante a viagem faço algumas citações com o intuito de estabelecer paralelos entre as 

dissertações selecionadas e a minha pergunta de pesquisa que foi sendo construída ao averiguar 

ao longo de quase duas décadas de magistério no nível fundamental: o que está sendo produzido 

no plano da educação e que se relaciona com o ensino da matemática e as linguagens artísticas 

com enfoque na formação de professores? o que leva um professor que utiliza como ferramenta 

pedagógica linguagens artísticas como música, leitura, poesia, teatro, a acreditar que tal prática 

pode favorecer o ensino de matemática? 

 

4.2 RETALHO Nº 11 – ACOMODANDO OS TRIPULANTES E CONSTRUINDO O 

DIÁRIO DE BORDO 

 

Importante pontuar, que estes dois anos foram escolhidos como marcos desta viagem, 

porque no primeiro ano aconteceu o lançamento do novo portal da BDTD, enquanto o outro 

ano foi o ano que antecedeu a realização dessa pesquisa nas bases de dados, ano de 2019, além 

de ser comemorado o aniversário de trinta anos da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática (SBEM). 

Visando realizar uma viagem com eficiência, segurança e confiabilidade, pesquisei por 

trabalhos que contivessem linguagens artísticas, como, música, poesia, leitura ou teatro em 

diálogo com o ensino de matemática. Os quadros abaixo especificam os trabalhos mais 
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relevantes que foram encontrados no intervalo de 2006 até 2018, considerando o título e a 

leitura de cada resumo dos respectivos trabalhos, com o adendo de que no dia que foi realizada 

a busca nos anais da BDTD foram encontrados trabalhos que relacionavam matemática e 

poesia, mas, como não continham relação com a formação do professor não foram listados. 

 

Quadro 2 – Matemática e leitura 

 

TRABALHOS 

ANO TÍTULO MODALIDADE AUTORA INSTITUIÇÃO 

2007 Uma visita ao universo 

matemático de Lewis 

Carrol e o (re)encontro 

com sua lógica nonsense 

Mestrado 

acadêmico 

TEIXEIRA, R. 

M. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

2011 Geometria como um 

curso de serviço para 

licenciatura de 

matemática: uma leitura 

da perspectiva do modelo 

dos campos semânticos 

Mestrado 

Acadêmico 

PROCÓPIO, R. 

B. 

Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora 

2012 A produção de sentidos e 

significados matemáticos 

por estudantes do último 

ciclo do ensino 

fundamental por meio da 

leitura da obra O Homem 

que Calculava 

Mestrado 

Acadêmico 

PAEZ, G. R. Universidade 

Federal de São 

Carlos 

2014 Malba Tahan, 

matemática e histórias 

em quadrinhos: produção 

discente de HQs em 

colônia de pescadores 

Mestrado 

profissional 

BALADARES, 

B. L. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 
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2016 Matemáticas presentes 

em livros de leitura: 

possibilidades para a 

educação infantil 

Mestrado 

profissional 

ARNOULD, D. 

S. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

2016 A compreensão de textos 

e sua relação com a 

resolução de problemas 

matemáticos 

Mestrado 

acadêmico 

PERALTA, M. 

L. J. 

Universidade 

Federal do 

Pernambuco 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 3 - Matemática e música 

 

TRABALHOS 

ANO TÍTULO MODALIDADE AUTORIA INSTITUIÇÃO 

2015 Matemática e música: uma 

proposta de aprendizagem 

Mestrado 

profissional 

CABRAL, R. 

B. 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

2015 Matemática na música a escala 

cromática e as progressões 

geométricas 

Mestrado 

profissional 

TEIXEIRA,      

A. C. S. 

Universidade 

Federal de 

Goiás 

2015 Um olhar sobre os modelos 

matemáticos da música 

Mestrado 

profissional 

MISURA, C. Universidade 

Federal do 

ABC 

2015 Matemática e música: 

interdisciplinaridade no ensino 

da trigonometria e uma 

proposta de atividades para 

sala de aula 

Mestrado 

profissional 

OLIVEIRA, 

W. de  

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

2015 Matemática e música: uma 

abordagem para explorar 

conceitos musicais para 

ensinar matemática no ensino 

médio e fundamental 

Mestrado 

profissional 

SANTOS, R. 

F. dos 

Universidade 

estadual de 

Ponta Grossa 
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2017 Número áureo e progressões 

geométricas: a matemática na 

música 

Mestrado 

acadêmico 

HENSCHEL, 

C. J. 

Universidade 

Regional de 

Blumenau 

2017 Interrelações entre matemática 

e música 

Mestrado 

profissional 

SAMPAIO, 

P. V. 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

2017 Educação matemática: 

construindo performances 

matemática musicais 

Mestrado 

acadêmico 

OLIVEIRA, 

R. de  

Universidade 

Federal do Pará 

2018 Matemática e Música: uma 

proposta pedagógica 

Mestrado 

profissional 

MARCIEL, 

T. B. 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba 

2018 Contextualização: o sentido e 

o significado na aprendizagem 

de matemática 

Tese LIMA, W. A. 

T. de  

Universidade 

de São Paulo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 4 – Matemática e teatro 

 

TRABALHOS 

ANO TÍTULO MODALIDADE AUTORIA INSTITUIÇÃO 

2014 História da matemática e 

teatro nas aulas sobre 

teorema de Tales: um 

script proposto 

Mestrado 

acadêmico 

BRAZ, M. 

E. 

Universidade 

Federal do Rio do 

Grande do Norte 

2015 Arte e matemática: nas 

interfaces do teatro e da 

educação 

Mestrado 

acadêmico 

CAMPOS, 

E. P. 

Universidade de São 

Paulo 

2015 Educação matemática 

encena 

Mestrado 

acadêmico 

LACERDA, 

H. D. de G. 

Universidade 

Estadual Paulista 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 5 – Matemática e interdisciplinaridade 
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TRABALHOS 

ANO TÍTULO MODALIDADE AUTORIA INSTITUIÇÃO 

2006 Pavimentações de um 

plano: um estudo com 

professores de matemática e 

arte 

Mestrado 

acadêmico 

SANTOS, 

M, R dos 

Universidade 

Estadual Paulista 

2008 Ponto, linha e forma: 

interdisciplinaridade e arte 

Mestrado 

acadêmico 

ARAÚJO, 

D. C.A. de  

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Faço esta subdivisão porque o meu interesse é saber o que está sendo produzido na área 

de ensino de matemática associado às linguagens artísticas que contenha dialogicidade com o 

teatro, com a poesia, com a arte, com a música e com a leitura. Vale lembrar que, mesmo usando 

este filtro, o número de trabalho encontrados chegou a quase meia centena, contudo, como pode 

ser percebido ao observar os quadros, só foram mensuradas pouco mais de duas dezenas.  

Justifico esta redução pelo fato de, como guia desta viagem, ter priorizado os trabalhos 

que abordavam a formação do professor de matemática. O critério usado para realizar tal 

julgamento foi a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave; quando necessária, da introdução 

ou da conclusão de cada trabalho encontrado, bem como uma leitura dinâmica do corpus dos 

trabalhos obtidos no momento da busca. Ao realizar a costura percebi que alguns trabalhos 

abordava o tema procurando respostas para as perguntas no estudante e não no regente da sala. 

Este fato levou-me a centralizar meus esforços em tentar conhecer com mais afinco dezessete 

trabalhos, no entanto, destaco, que esta ressalva não me impediu de olhar ainda que de forma 

não muito atenta para as outras pesquisas. 

 

4.3 RETALHO Nº 12 – DADOS EXPLORATÓRIOS DA VIAGEM 

 

Feito o diário de bordo, neste retalho verifico qual o teor de relação que existe entre o 

ensino de matemática e as linguagens artísticas. Como foi dito no retalho anterior, em dezessete 

dos vinte dois trabalhos que foram considerados relevantes na busca de tentar compreender 

como se dá o processo de formação de um professor que, de modo geral, é graduado dentro de 

uma visão tradicional e tecnicista no que tange à disciplinaridade da educação e, mesmo assim, 

opta por discutir estes conhecimentos de forma mais lúdica.  
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Desta forma, e acessando os botões da nossa máquina do tempo, deparo-me com a 

dissertação Pavimentações do Plano: um estudo com professores de matemática e arte, de 

Marli Regina dos Santos. Neste trabalho de Santos, que data de 2006, é usada a pesquisa 

qualitativa associada à fenomenologia visando elaborar uma pesquisa com o intuito de melhorar 

o ensino de geometria por meio da arte. Sua abordagem induz o leitor à compreensão do quanto 

a arte e a geometria podem se complementar, sobretudo quando a prática de ensino, tanto dos 

professores de matemática como dos professores de arte, prioriza o enfoque interdisciplinar. 

No ano de 2008, pontuo a dissertação cujo título é Ponto, linha e forma: 

interdisciplinaridade entre matemática e arte, de Denise Camargo Alves de Araújo. Nesta 

dissertação, a exemplo da primeira, a autora também aborda as contribuições da 

interdisciplinaridade para o ensino de geometria. Nas palavras de Araújo (2008, p. 48): “Com 

a presente pesquisa propõe-se a relação entre a arte e a geometria fazendo um trabalho 

interdisciplinar nessas áreas de conhecimento, desfragmentando, quem sabe, a própria 

matemática”. Noto que apesar destas duas pesquisas investigarem o binômio matemática e arte 

como meio de propor uma melhor compreensão para os conteúdos de geometria, em nenhuma 

delas destaca-se como personagem principal o professor de matemática. Personagem central, 

digo de passagem, da pesquisa do guia desta viagem. 

Seguindo esta viagem de volta ao passado por meio da BDTD, pouso no ano de 2012. 

Ano em que nomeio para estudo duas dissertações. Em ambas, foram abordados matemática e 

leitura. Vejo as descrições com entusiasmo. Começo, então, pela dissertação de Gisele Romano 

Paez, cujo título é A produção de sentidos e significados matemáticos por estudantes do último 

ciclo do ensino fundamental por meio da leitura da obra O homem que calculava.  

Nesta pesquisa, a autora acredita “[...] que a leitura de textos literários em aulas de 

matemática pode instigar a imaginação, oportunizar a produção de sentidos não só da 

matemática como em situações cotidianas experimentadas pelo estudante.” (PAEZ, 2014, p. 9). 

Além desta, o ano de 2012 apresentou também a pesquisa O uso de diferentes formas de 

comunicação em aulas de matemática no Ensino Fundamental, nela a sua autora Bernadete 

Verônica Schäefer Hoffman, acentua uma “antiga-nova” questão bastante discutida por alguns 

professores de matemática, os quais são taxativos ao perguntar: como é que o aluno vai aprender 

matemática se não sabe ler e quando lê não sabe interpretar? Ou, como inverte Hoffman (2012, 

p. 20): “Causa-nos inquietude ouvirmos nossos colegas professores de matemática de 5ª a 8ª 

série (atual 6º ao 9º ano) questionar o ensino de língua portuguesa, quando o aluno não consegue 

interpretar uma tarefa em matemática”.  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_be154ff52d4c2995a1f8331e2fb8aa6c
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_be154ff52d4c2995a1f8331e2fb8aa6c
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A discussão acima sugere que o ensino de matemática pode ser facilitado caso os 

professores de matemática contextualizem suas aulas praticando escritas e priorizando leituras. 

Tal postura poderia, inclusive, melhorar a comunicação e a interação entre professor e aluno. É 

notório a insatisfação em Hoffman (2012) para com aquelas aulas em que o professor 

supervaloriza o cálculo e despreza a “concepção de matemática interdisciplinar”. E aqui cabe 

dizer que eu comungo com o que afirma tal pesquisadora. 

É exatamente como compreende Hoffman (2012) que este autor-guia direciona o seu 

olhar. Já com relação a Paez (2014) e Baladares (2014), que fazem uso de histórias em 

quadrinhos, o guia deste diário de bordo acredita que também mantem certa aproximação, pois, 

todas estas pesquisas a contextualização da matemática e a promoção da cultura da leitura se 

tornam evidente. O que difere é só a manifestação artísticas em que estas experiências se 

processam: Histórias em quadrinhos ou literatura de cordel. 

Assim, esta viagem pode ajudar a descobrir por qual trilha, trilho ou caminho ou por 

qual processo esse profissional percorreu até se reconhecer (se é que ele se reconhece) como 

um professor de matemática que usa as diversas linguagens artísticas para promover a 

aprendizagem desta disciplina que historicamente é vista, por alguns especialistas, unicamente 

interessada em realizar cálculo e desvendar algoritmos. E, talvez, este ponto mereça uma 

ponderação: que fique bem explicito que não é interesse deste estudo menosprezar os 

postulados e teoremas dos conteúdos matemáticos, porque não se trata disso.  

Aliás, a respeito desta temática é possível dialogar com a dissertação: Uma visita ao 

universo matemático de Lewis Carrol e um (Re)encontro com a sua lógica do Nonsense, que 

foi defendida em 2007 por Rafael Montoito Teixeira, principalmente quando Teixeira (2007) 

afirma que Carrol, contrariando o algoritmo da divisão, deixa clara a sua apreciação em ensinar 

divertindo por meio da lógica nonsense. 

Não estou defendendo de modo algum mais encantamento em detrimento do conteúdo. 

O que desejo é que se ensine em paralelo com o conhecimento curricular a compreensão de que 

valores, tais como, amabilidade, amizade e sensibilidade, são essenciais para qualquer que seja 

o profissional, esteja este no magistério ou não. Tal postura, talvez, diminua o profundo fosso 

de distanciamentos que possa existir na relação entre professor e aluno.  

Dando prosseguimento a esta viagem, aporto-me no ano de 2015 para apreciar o que 

tem sido produzido no quadro matemática e música. Para fazer esta apreciação escolhi três 

estudos investigativos, a saber: Matemática e música: uma proposta de aprendizagem, de 

Rafayanne Barros Cabral; Um olhar sobre os modelos matemáticos da música, de Camilo 

Misura; e Matemática e música: interdisciplinaridade no ensino da trigonometria, uma 
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proposta de atividades para sala de aula, de Wander de Oliveira. Tais autores são enfáticos ao 

afirmarem que a música e a matemática constituem uma ótima combinação para auxiliar o 

professor em sua prática de sala de aula. A propósito, esta união entre matemática e música 

ocorre desde da criação da escola pitagórica, como confirma Oliveira (2015, p. 17): “Talvez 

um dos primeiros experimentos envolvendo a matemática e a música tenha sido o projeto, a 

construção, o estudo e o desenvolvimento das propriedades do monocórdio por Pitágoras no 

século VI a.C.” 

Neste trabalho, Oliveira (2015), além de dialogar com a história da música e da 

matemática, de deslizar por várias culturas ao longo da história do conhecimento construído 

pelo homem, com o objetivo de propor uma nova abordagem para a apresentação de conceitos 

da trigonometria, sugere ainda que o ensino da matemática por meio da música seja efetivado 

com a colaboração de sorftewares livres como o Geogebra e o Audacity. Misura (2016), por 

sua vez, vai buscar modelos de convergências entre a música e a matemática. Em seu trabalho, 

preocupa-se em fazer uma pesquisa voltada mais para as teorias e as análises de Fourier, 

enquanto que em Cabral (2015) constatei uma intenção voltada para demonstrar que pessoas 

que praticam música são mais aplicadas não só estudando matemática, como também em 

qualquer ramo do conhecimento humano. É possível notar que são três trabalhos que unem 

música e matemática, mas oferecem experiências, sugestões e algumas conclusões abertas no 

sentido de si construir um ensino de matemática contextualizado e interdisciplinar. 

Cabral (2015, p. 17), que utiliza a música como um instrumento didático para conversar 

com estudantes do ensino fundamental, inclusive, estabelece que “[...] algumas relações entre 

a Matemática e a Música, possibilita ao aluno, estudante de música, se interessar pela 

Matemática”. 

Sigo esta viagem pelo tempo chegando ao ano de 2017. Antes porém, neste ponto do 

tempo, observo duas pesquisas que relacionam o ensino de matemática com o teatro. A primeira 

é de Hannah Dora de Garcia e Lacerda e chama-se A educação matemática encena, realizada 

em 2015, e a outra é de Elisa Padinha Campos, de 2017, que tem como título: Arte e 

matemática: nas interfaces do teatro e da educação. Em ambas, o foco dissertativo se dá no 

plano da pesquisa qualitativa aparando arestas em torno do teatro, da arte educação e da 

educação matemática numa perspectiva metodológica capaz de fazer uma ponte entre a cultura 

teatral e o conteúdo estudado nas aulas de matemática. 

Em Lacerda (2015, p. 59), visou-se “[...] identificar as imagens que os alunos expressam 

em relação a um conteúdo matemático e à própria Matemática, e contribuir com a 

transformação da imagem da Matemática”. O relato da autora enfatiza o ensino de matemática 
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associado com a linguagem teatral, almejando despertar e valorizar o dinamismo e o 

envolvimento criativo do educando. Para ela, a abordagem apresentada é capaz de romper com 

a passividade que o estudante tem em sala de aula, tornando-o ator do seu processo educativo 

e encorajando-o e transformando-o em um ser intelectualmente ativo, atuante e participativo. 

O que, decerto, serve também para desmistificar ou pelo menos atenuar aquela imagem de 

ciência pura, exata, dura que é atribuída para a matemática. E, talvez, ajude a desconstruir 

aquela máxima popular de que a matemática é feita para gênio ou apenas para superdotado. 

Uma visão igualmente interessante é trazida por Campos (2015, p. 18), sobretudo, 

quando ela se pergunta de que modo o teatro pode contribuir para uma mudança de postura 

metodológica do professor de matemática. É evidente, que a formulação de uma resposta para 

uma pergunta densa de significado como esta, requer cautela e zelo investigativo por parte do 

pesquisador que se proponha a respondê-la. Também é razoável salientar que qualquer resposta 

que seja dada para a questão de Campos deva ser acompanhada de um senso de abertura e de 

um desejo intuitivo tão dialógico quanto rigoroso.  

A máquina imaginária que viaja pelo tempo segue seu plumo pousando no ano de 2016 

e, com efeito, consultando o seu diário de bordo averigua a dissertação de Denise Soares 

Arnould. 

Trata-se de uma dissertação que procura unificar o ensino de matemática com os textos 

da literatura e tem como título Matemáticas presentes em livros de leitura: possibilidades para 

a educação infantil. A autora conseguiu identificar e classificar trezentos e quarenta e sete livros 

destinados para a educação infantil que podem ser usados nas aulas de matemática para mediar 

a aprendizagem de alunos que estejam na faixa etária de quatro a seis anos. 

Nesta busca de encontrar propostas que articulem as sensações e os sentimentos da 

leitura com o ensino de matemática, faz necessário mencionar o trabalho de Leidy Johana 

Peralta Marin, que também foi realizado em 2016, e recebeu o nome de A compreensão de 

textos e sua relação com a resolução de problemas matemáticos, e cujo objetivo é “investigar 

a relação entre compreensão textual e a resolução de problemas verbais envolvendo o conceito 

de multiplicação de estudantes frequentando o 4º ano de Ensino Fundamental” (MARIN, 2016, 

p. 7). Isto é, a pesquisa de Marin traz quase a mesma ideia central de Arnould, mas com a 

ressalva de que ao invés de trabalhar a leitura para facilitar a aprendizagem de conceitos da 

matemática a utiliza para favorecer a compreensão de enunciados de problemas matemáticos. 

No entanto, e em particular dentro da escola em que atuo, noto que o ensino fundamental 

permanece sendo determinado por meio de disciplinas amorfas e mofadas por métodos 

estagnados e sem pensar na edificação do ser de forma integral, como aspira Campos (2015). 
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Direciono a máquina do tempo novamente para o ano de 2017, quando foi apresentada 

na Universidade Federal do Pará, por Relinaldo Pinho de Oliveira, o trabalho com o título 

Educação Matemática: construindo performances matemático-musicais. Nela, o autor esgarça 

bem o que estou refletindo ao viajar por mais de dez anos, pelo que convencionei chamar de 

máquina do tempo. São perguntas e discussões levantadas, por mim, ao longo de quase duas 

décadas de efetivo exercício do magistério, que também encontram coro nas práticas e 

experiências pontuadas por Oliveira (2017) em sua pesquisa de mestrado. O que difere os 

questionamentos que eu faço das coleções indagativas e superpostas em Oliveira (2017) é que 

o foco principal dele é tornar a aula de matemática mais atrativa por meio da música, inclusive, 

com a elaboração de um material didático para servir de suporte para o professor ao lidar com 

o estudante do ensino de matemática, enquanto que, neste estudo, o interesse é investigar as 

vivências e experiências e formações do professor de matemática buscando compreender como 

ele chegou a ser o professor que hoje usa a música, a poesia, a fotografia ou qualquer outra 

manifestação artística para promover o ensino aprendizagem de matemática. 

 

4.4 RETALHO Nº 13 – A ÚLTIMA ESTAÇÃO? 

 

Chego à última estação desta sessão. Desejo aqui continuar encontrando outros 

personagens da educação brasileira que fazem uso de recursos artísticos visando propiciar o 

ensino de matemática. Chego com a percepção de que em um trem, seja o da vida ou da estação 

mais próxima, tem sempre algum viajante que desce ou passageiro que sobe. Desta feita analiso 

a pesquisa que foi concluída no ano de 2011. 2011? Não seria 2018, já que atingi a última 

estação? Seria, se esta máquina ainda viajasse na ideia de tempo absoluto de Newton. Mas, 

como já se enuncia a relatividade do tempo nos princípios de Einstein, verifico a dissertação do 

ano de 2011. 

Assim, abeiro-me ao destino final desta breve viagem pelo tempo, não concluindo, mas 

acreditando que todas estas pesquisas que foram suscintamente analisadas são combustíveis da 

máquina de um tempo de esperança capaz de levar tanto o leitor como o guia autor desta viagem 

a confiarem na possibilidade de que os condutores da ciência, ao adentrarem no túnel largo do 

conhecimento, não esquecerão de ligar os faróis da locomotiva do questionamento. 
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5 RETALHOS VIVOS, VIBRANTES, MÓVEIS E MULTIFACETADOS11 

 

5.1 RETALHO Nº 14 – MEMÓRIAS DE AUGUSTO CÉSAR TAVARES DA SILVA – 

COMO ME TORNEI PROFESSOR: UMA HISTÓRIA AINDA SEM FINAL  

 

A incumbência de escrever sobre a minha trajetória profissional exige de mim uma ação 

complexa de rememorar e relembrar movimentos discursivos e lembranças da vida pessoal que 

me levam a refletir sobre a minha prática como docente e conduzem-me para que eu formule 

algumas percepções sobre minha subjetividade como ser crítico e ser dotado de humanidades 

(termo alcunhado a fim de que o sujeito assuma o seu papel de homem no sentido abrangente 

do termo e inserido numa complexa e controversa dialogicidade de nossa humanidade enquanto 

sujeitos empoderados ou assujeitados) em um espaço potencialmente interpretativo. 

Redigido em plena maturidade. Faz-se importante trazer esta ressalva porque, assim 

como Passegi (2016), também diferencio “adultos em formação” de “alunos em formação”. Tal 

ressalva não é tema central desta narrativa, ainda assim, não custa nada registrar: 

 

[...] ou se prioriza a relação estatutária “professor-aluno”, como acontece na escola, 

ou se priorizam os conteúdos disciplinares, o que tende a tornar invisível a relação 

adulto-adulto, e, por conseguinte, uma relação de maior horizontalidade, fundada na 

“co-operação” entre profissionais, ou futuros profissionais da educação, em 

permanente formação (PASSEGI, 2016, p. 69). 

 

Neste sentido assumo neste memorial, meu papel de adulto em permanente formação e 

busco enfatizar uma etapa concreta de minha vida – o percurso profissional – e para tanto 

assinalo no transcurso da escrita, e no recorte das minhas reminiscências, às situações que 

julguei mais significativas. 

O texto escrito em primeira pessoa está dividido em tópicos distintos que retratam 

diferentes etapas da minha atuação como pretenso professor na periferia de Fortaleza. Ao longo 

do texto, os personagens, os lugares, os diálogos vão dando corpo ao enredo visando melhor 

conversar com os autores que de uma forma ou de outra me dão os aportes teóricos que 

contribuíram e/ou ainda contribuem para a minha formação enquanto professor de matemática 

que se pretende ser educador. 

Ademais, como narrar sobre si mesmo não é uma tarefa das mais fáceis, antecipo que 

educador até tenho vontade de ser, mas, por questões que serão destacadas no decorrer desta 

 
11 Nesta seção, serão apresentadas narrativas produzidas por/com professores de matemática. A exceção da 

primeira, todas as demais foram produzidas por meio da História Oral. A primeira trata-se de um exercício de 

escrita autobiográfico do autor da pesquisa que, neste caso, se coloca também como sujeito pesquisado, posto que 

se enquadra na temática que estuda. 
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narrativa, admito que não passo de um mero facilitador do conhecimento e de um simples 

servidor de um Estado que pelo descaso que dá à educação pública parece fazer um esforço 

sobrenatural para que o ensino-aprendizagem ocorra da pior maneira possível no interior do 

ambiente escolar. 

 

5.1.1 Não me sinto professor. Educador, talvez.  

 

Nesta narrativa pretendo responder por meio de alguns relatos de experiência a seguinte 

pergunta: Como me tornei professor? Tal pergunta poderia ser respondida de forma muito 

resumida: O ano era 1990; o espaço, uma escola particular de um bairro da periferia de 

Fortaleza; os estudantes, crianças do terceiro ano do ensino fundamental; o professor era eu, 

um mediano estudante de matemática do segundo ano científico da única escola pública de 

ensino médio que existia no bairro em que eu residia. Foi neste cenário que comecei a lecionar 

matemática para conseguir a minha subsistência, tendo em vista que minha mãe tinha acabado 

de falecer e meu pai havia abandonado a família e já fazia mais de dez anos. 

A história de como me tornei professor poderia ser contada neste parágrafo se por acaso 

eu não concordasse com o que afirma, Freire (1991, p. 58): “Ninguém começa a ser professor 

numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... Ninguém nasce professor ou marcado para ser 

professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a 

prática”.  

Além desse argumento freireano, existem outras questões relevantes que me levam a 

acreditar que a minha história enquanto professor de matemática não se resume em apenas um 

parágrafo. A primeira questão é de caráter mais coletivo e já foi muito bem pontuada pela 

citação acima, ainda mais quando se tem pensamentos que convergem para com a ideia de que 

o professor é um ser que está em constante construção; ao passo que a segunda é de fórum mais 

íntimo, e pode ser sintetizada pela seguinte frase: não me sinto professor. Educador, talvez... E 

aqui cabe um adendo: a ideia pode ser de fórum mais íntimo, porém, é muito bem balizada pelo 

que pontua Passegi (2016, p. 77) “A aprendizagem é autobiográfica ou não é aprendizado. O 

conhecimento é autoconhecimento ou não é conhecimento do qual possamos dispor”. Isto é, 

não é porque uma ideia é intimista, pessoal no sentido de fazer parte do eu biográfico e não do 

eu epistémico que não dever ser considerada científica. Até porque desconfio que algo pode ser 

pessoal sem ser exageradamente passional. 

5.1.2 Professor ou educador? 
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Antes de tentar responder à pergunta que serve de título para este tópico quero propor 

dois pontos que julgo essenciais dos quais eu sempre proponho em sala de aula. Primeiro, desejo 

pôr fim a ditadura do certo. Não estou querendo fazer apologia ao erro. Apenas quero lembrar 

que não sou obrigado a estar infalivelmente certo, sem falar que erro é um dos caminhos naturais 

no processo do aprender. Abrem-se parênteses: (Fermat, matemático francês, afirmou que todo 

número do tipo Fn = 22
𝑛
 + 1 era primo, errou redondamente, pois Euler provou que para n = 5 

o número era composto. No entanto, recentemente, usando os números de Fermat foi possível 

fazer a leitura das configurações de um moderno computador. Tal comentário serve para nos 

ensinar que com o erro também se pode aprender). Fecham-se os parênteses.  

Portanto, nada de verdades absolutas. O propósito é aprender a desaprender. Como é 

isso? Eu explico: existem certos ensinamentos reproduzidos no interior da escola que são 

verdadeiros absurdos. Por exemplo: “ponto de vista não se discute”. Quer ver outro? “Manda 

quem pode, obedece quem tem juízo”. Triste!? Mas, o que a meu ver configura-se no pior 

ensinamento de alguém que se arvora professor: “tudo é relativo!”. Negativo. A fome, a 

exploração do homem pelo homem, ou a violência contra as mulheres, nada disso é relativo. 

São constatações irrefutáveis, muitas vezes sequer debatidas dentro da escola. E este fica sendo 

nosso segundo ponto essencial. 

Posto isso, apresento-me dizendo que eu sou Augusto César Tavares, graduado em 

Matemática, tenho especialização em Educação Matemática e sou um obstinado pela arte do 

ensinar e aprender. Não me sinto professor, porque suponho que é uma titulação muito pesada 

que além de carregar uma responsabilidade imensa, paira sobre tal nomenclatura um ar de sabe 

tudo que é tão nocivo como prejudicial para o sujeito que advoga discípulo da professora 

Raimundinha Tavares (ver adendo). Também, não posso ser educador porque simplesmente 

não consigo exercer tal função devido o modus operandi da moderna escola brasileira, 

sobretudo, porque tal instituição ainda não está preparada para um profissional que leciona 

matemática respeitando a autonomia do educando, sua linguagem e seus saberes (FREIRE, 

2015).  

Assim, eu posso acrescentar, como glosaria Antônio Gonçalves da Silva, O Patativa do 

Assaré: “Eu sou da crasse matuta, da crasse que não desfruta das riquezas do Brasil” (ASSARÉ, 

2003, p. 112), mas, prefiro dizer que sou um facilitador do conhecimento. Um mediador de 

conflitos. Um agente contratado pelo Estado que busca, no ambiente escolar, dialogar com o 

estudante ao invés de apenas vigiá-lo, avaliá-lo e puni-lo. A minha proposta, então, busca ouvir, 

entender e conquistar o estudante a fim de que ele possa despertar para o interesse de aprender 
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matemática e possa, simultaneamente, constituir a sua própria percepção de que a vida humana 

deve ser vivenciada em união e em comunhão. 

Neste sentido, surge uma outra preocupação. Como promover o ensino de matemática 

tendo como norte esta abordagem humana e cidadã? Ainda mais considerando que 

historicamente a matemática é tida como uma disciplina dura, neutra, impositiva e que está 

fechada na lógica continuísta dos conteúdos gestados, em sua maioria, no continente europeu, 

como ratifica D’Ambrósio (2009, p. 73) a matemática ensinada na escola é aquela que 

predominantemente se desenvolveu na Europa e que recebeu algumas contribuições do povo 

islâmico e do povo indiano. 

Para sugerir implicações que podem responder a tão complexa indagação acredito que 

seja necessário que eu relate a respeito da minha prática educativa. Desta forma, penso que uma 

boa forma de relatar a minha prática no cotidiano escolar é por intermédio de uma narrativa na 

qual conste alguns relatos de experiência/sentido. 

 

5.1.3 O uso da arte no ensino da matemática 

 

Segundo Bertaux (2010), uma narrativa pode ser compreendida como um esforço para 

retratar uma ação realmente vivida. Trilhando este caminho, ouso parafrasear Passegi (2011) 

ao me sentir desafiado, procuro ir além da imediatez desse tempo na busca de compreender o 

mundo e a mim mesmo. Desse modo, darei um salto no decorrer retilíneo do tempo com o 

propósito de chegar em um relato de experiência que julgo ser capilar para construção e o 

desvelar do meu eu profissional. 

O ano agora é 2015. O espaço é uma escola pública municipal situada na periferia de 

Fortaleza. Os alunos cursam o oitavo ano e o professor sou eu: servidor público desde 2001. 

Porém, antes de responder à pergunta que ficou pendente no final da sessão anterior, penso que 

eu preciso responder basicamente a seguinte pergunta: quem é o aluno da escola pública? O 

aluno da rede pública para quem leciono é geralmente marginalizado, é aquele rejeitado pelo 

sistema, ignorado pela sociedade, visto na sua comunidade como uma grande oportunidade de 

se ter mais uma mão de obra explorada e que me vê como um repressor, não como professor, 

tampouco como um educador. Portanto, ser um professor que respeita a curiosidade 

epistemológica do educando não é tarefa fácil. Mas, quem disse que seria?  

Ainda que eu me considere o educador mais democrático que qualquer leitor de Paulo 

Freire possa conceber (é a minha leitura de mim, claro!). Ainda assim, para meu aluno eu vou 

parecer um opressor; aos olhos do meu desconfiado aluno, eu não sou dele um aliado, mas uma 
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figura autoritária, arrogante, que pensa que pode ajudar, mas na verdade só o que consegue é 

ser mais um que manda nele. Isto é, o aluno não acredita que exista um professor que faça jus 

as palavras de Freire (2015), isto é, um educador que respeita os saberes do educando, 

reconhece a autonomia dele e aproveita a experiência que ele possui, para ensinar com atenção 

e educar sem agressividade. O aluno da escola pública, pelo menos os que estudaram comigo 

não acredita que exista professores preocupados com eles muito menos com a aprendizagem 

deles. Para meu aluno, esse tipo de professor é quase inexistente. E, até o professor conseguir 

mudar este conceito preconcebido que o alunado tem dele, muitas vivências e experiências se 

processam em ambos os lados.  

Por outro lado, para ser educador, ou até mesmo só professor em tais circunstâncias, é 

necessário compreensões, emoções e sensações que geram confiança e transforma o medo em 

um constante exercício de criticidade – para fazer uso mais uma vez das palavras de Freire 

(2015) – e tal exercício é algo aplaudido de pé por unanimidade na teoria, mas na prática é 

abraçado por uma irrisória minoria. 

 No entanto, quando estava preparando esta resposta, me veio outra pergunta: em qual 

escola pública o nosso aluno estuda? De acordo com um ex-aluno meu, que inclusive atua hoje 

como professor no Instituto Federal de Aracati (CE), a nossa escola é esta: “A Educação 

depravadora ainda respira. Escolas caducas perduram absurdas... distribuindo loucuras, 

maltratando quereres!”, e digo que, mesmo sendo visto como um repressor, mesmo 

concordando com a ideia de que a escola é caduca, quando estou dialogando em sala de aula, 

eu priorizo dois diferentes tipos de questões das quais eu chamo de gerais e de específicas.  

Nos temas gerais: convido o estudante para repensar a respeito da diversidade cultural, 

sexual e ambiental, das desigualdades sociais, do machismo, da homofobia, de filosofia, de 

religião. Já nos temas específicos: converso a respeito de operações fundamentais e de 

conteúdos que são pré-requisito para outra série.  

Eis aqui o principal ponto de preocupação desta narrativa: como falar de operações 

fundamentais e de machismo ministrando uma disciplina que, segundo D’Ambrósio (1996), 

tem sido conceituada como a ciência dos numerais e das figuras geométricas cuja principal 

característica é o rigorismo e o exatíssimo? 

Minha única saída, não para responder a tal questionamento, mas, sobretudo, para tentar 

não sucumbir diante de uma escola que está, de acordo com as impressões do autor desta 

narrativa, aos escombros, foi recorrer à beleza da arte, aos encantamentos da poesia e aos ritmos 

das músicas. Neste sentido, decidi usar as diversas manifestações artísticas como ferramenta 

para despertar no meu aluno o gosto de estudar e aprender matemática.  
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5.1.4 Alguns relatos gratificantes 

 

De acordo com Larrosa (2014, p. 721) “O relato não constrói somente personagens, mas 

também lugares”. Neste sentido, trago antes dos relatos, a informação de que não estou dando 

receitas prontas nem dizendo como deve ser feito o processo educativo, até porque acredito que 

cada um deve buscar e descobrir o modo mais eficaz para promover o processo de ensino e 

aprendizagem. Minha preocupação é narrar com a mais fidedigna das certezas um pouco das 

minhas experiências enquanto trilho meu caminho em busca de me encontrar como um 

verdadeiro educador. Educador que busca uma forma de realizar seu ofício com ternura 

dialógica e não com o desânimo que pode resultar numa violência simbólica.  

Aproveito e cito três exemplos de violência que aconteceram comigo durante este meu 

percurso à caça de uma formação que definitivamente não é exemplo nem de entusiasmo muito 

menos de amor:  

Exemplo1: Uma colega falando comigo enquanto me dá uma carona: “ensino médio! 

Horrível. A educação é uma farsa. Você finge que ensina e o aluno faz de conta que aprende. 

São moças e rapazes, cada qual o mais arrogante. Você não consegue ensinar, eles não te 

escutam, não querem nada... no final você inventa a nota, é claro! Não vai reprovar todo 

mundo. E olha que trabalho numa escola modelo!”  

Exemplo 2: Um aluno do fundamental que está calado sem fazer nada numa sala do 

oitavo ano, depois de ser indagado por mim: “por que não está fazendo as atividades?”; “O 

senhor implica demais comigo... eu não estou fazendo nada. Se eu saísse aqui chutando 

cadeira, batendo em todo mundo, tudo bem. Mas não, eu estou calado e não atrapalho a sua 

aula”.  

Exemplo 3: A coordenadora tentando me acalentar... Depois que eu perguntei para ela 

o que iríamos fazer quando os nossos alunos começassem a nos ameaçar: “Professor, não se 

estresse tanto. Eu já fui assim como o senhor. Eu sei como é, mas releve. Faça como eu: na 

outra escola que não estou na coordenação eu chego paro um aluno que não quer nada e digo: 

‘você não quer, pois não atrapalhe quem quer. Fique bem quietinho, vá fazer um desenho, ler 

uma revistinha, mas atrapalhar minha aula você não vai’. Infelizmente é assim, professor, com 

o tempo a gente vai perdendo os sonhos”. 

Estes três exemplos servem para que possamos tirar o que tem de pior neles e assim 

possamos tentar extrair de nós mesmos o que existe de melhor para que não paremos de sonhar. 

E foi assim, ouvindo meus colegas, ficando triste com meus alunos e incentivado pelas leituras 
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dos textos de Ubiratan D’Ambrósio – que, por sinal, me foram apresentados pela professora de 

Seminário de Ensino, Gilvanise Pontes, na época em que fiz, dia de sábado, a especialização 

em Ensino de Matemática, na Universidade Estadual do Ceará – que tomei fôlego, respirei 

fundo e decidi usar a música “Vinte nove”, do grupo Legião Urbana, para estudar com os alunos 

do oitavo ano as propriedades, os conceitos e particularidades de potenciação no conjunto dos 

números racionais.  

É obvio que nem tudo sai como planejado, mas, só a sensação em ver os alunos 

acompanhando, em duplas, a música que passava no único som da escola que tocava CD-ROM, 

se só isto não dava um sentimento de dever comprido, ao menos levava-me para um estado de 

esperança renovada. 

Neste sentido, poderia relatar também o dia em que fiz um varal de cordel na sala de 

aula e resolvi conversar com os alunos a respeito de multiplicação com dois algarismos, ou 

então posso rememorar o dia em que desafie meus alunos a criarem e responderem uma situação 

problema a partir da leitura do poema “Tome Cinco Camarada”, do poeta cearense Costa Senna. 

As possibilidades são várias. Pode ser que nem todas as estratégias funcionem, mas, pelo 

menos, na mesmice e na estagnação de um marasmo que nega a curiosidade epistemológica do 

sujeito elencado por Paulo Freire (2015) o meu fazer educacional não repousará.  

 

5.1.5 A curiosidade epistemológica que reconforta 

 

No mais quero dizer que a minha prática enfatiza os conteúdos básicos, mas respira uma 

preocupação de envolver e despertar o aluno para uma consciência que respeite a vida e aponte 

para a construção de um mundo mais amigo e irmanado na experiência humana e identitária de 

valorização do outro em toda sua plenitude.  

Assim, aproveito esta narrativa e reparto um texto que faz parte de uma daquelas 

memórias que a minha mente seletiva faz questão de rememorar:  

Setembro, tarde quente. Gritos de desespero. O despreparo da guarda municipal 

reproduz uma cena cinematográfica. Apesar da crueldade, ignoro o episódio e prossigo 

embarcando na parte traseira do ônibus para mais uma viagem em um coletivo lotado. 

Irreligioso, finjo ter coragem. Em pé nos degraus, ironizo a mensagem: “não estacione aqui”. 

À minha direita, duas senhoras conversam futilidades. Aborrecido, cansado e pensando na 

notícia da morte de um colega que tivera, da vida, a dignidade subtraída, fujo para a esquerda.  

Vejo ao alcance dos meus olhos, apertando-se entre o condutor do veículo e os 

passageiros que se espremem mutuamente, uma figura exuberante. Incomum. Difícil explicar: 
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a face parece que fora acarinhada por um colibri; o olhar enternecido, amaciado por uma cor 

que sugere tenacidade. Os lábios, impossível descrever, contudo, não consigo lembrar de onde 

conheço aquele sorriso peralta.  

Procuro desviar minha atenção, afinal, tenho motivos suficientes para saber que o meu 

lado afetivo difere da minha vida profissional que, em contrapartida, merece ser valorizada. 

Num descuido do condutor, o contato do ônibus com a via esburacada produziu um estrondo 

que só não foi maior do que o impropério que proferiram para homenagear o atual prefeito da 

capital alencarina. Viagem ligeira, apesar dos pisões e dos solavancos, encontro espaço para 

observar o que restou da poluída lagoa da Parangaba, outrora, tão retumbante.  

Outra vez escorrego o olhar temerosamente. O belo às vezes nos causa medo. As 

futilidades das duas senhoras dissipam-se diante do enigmático pensamento que busca em vão 

reconhecer belíssima criatura. O condutor para o veículo e eu desço, ou melhor, desceram-me.  

Ainda me desvencilhando da multidão, sou novamente levado para aquele sorriso 

peralta e surpreendido por uma interjeição que provoca um diálogo no mínimo 

rejuvenescedor; “– Professor, lembra de mim!?”  

Pronto. Estava desfeito o suspense. A partir daí conversamos sobre cinema, o quinto 

semestre de administração, poesia, iniciação à pesquisa, a rispidez do viver, o mestrado, os 

novos sonhos, os objetivos, os ideais, os projetos e lamentei não termos conversado a respeito 

de política.  

No entanto, estava contente, pois me senti diante de uma mulher de vinte e três anos 

que se dizia grata por ter sido minha aluna na sétima série, ao passo que eu, atribuía a ela, os 

meus cabelos embranquecidos. Despedi-me, recebi um aperto de mão e um abraço fortalecedor 

e, antes de subir no próximo coletivo, fiz-me uma pergunta digna de um facilitador que se 

requer educador: vale a pena usar a arte como instrumento na busca de ensinar e aprender 

matemática? 

 

 

5.1.6 Dois relatos de experiências 

 

Sobre o último registro, o mais intrigante é que a aluna citada no episódio do coletivo 

parecia, ao meu ver, tão distante quando eu apresentava alguma estratégia não convencional 

para introduzir o conteúdo de equação com duas incógnitas, por exemplo, e, por outro lado, em 

nosso reencontro, ela pareceu tão sincera ao revelar que eu tinha sido significativo para a sua 

construção enquanto sujeita da sua própria história, sobretudo quando retratou a respeito do uso 
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das músicas de Belchior nas minhas aulas. Seu depoimento me deixou mais confiante neste 

meu processo de me constituir como um educador à luz do pensamento de Paulo Freire.  

Agora, passo para o relato narrativo de duas experiências que me ajudam a perceber que 

o ato de educar, como diz D’Ambrósio (1996, p. 12), faz do “[...] professor um associado aos 

alunos na consecução da tarefa, e consequentemente na busca de novos conhecimentos”. 

O primeiro relato trata-se da criação de um coral de poetas formados por alunos do sexto 

ao nono ano que aprendiam matemática com poemas enquanto eram ensaiados e posteriormente 

recitados nas festividades da escola, e o segundo relato é a respeito da apresentação de uma 

peça de teatro escrita por mim tendo como base o conhecido texto Poesia Matemática, de Millör 

Fernandes. 

A respeito do primeiro, ainda hoje guardo com saudosa lembrança os ensaios depois da 

aula, a escolha do nome do coral, as apresentações e a dedicação de cada estudante para dar o 

melhor de si para que a apresentação saísse como fora planejado. Em relação ao segundo relato, 

recordo que os ensaios aconteciam durante as aulas de matemática e a atenção e o compromisso 

de toda turma era algo que beirava ao encantador, momento em que o professor sente que aquilo 

que persegue não é uma utopia distante. 

Entretanto, para finalizar este relato de experiência devo admitir que todas estas 

sensações, crenças, experiências e experimentações só são possíveis de serem vivenciadas por 

causa da minha primeira e eterna professora na qual devo grande parte de minha formação 

humana, a minha estimada e saudosa mãe: Raimundinha Tavares. 

 

5.1.7 Um adendo para que o narrador não se sinta ingrato 

 

D’Ambrósio (1996, p. 91) afirma que “Todo professor, ao iniciar sua carreira, vai fazer 

na sala de aula, basicamente, o que ele viu alguém, que o impressionou, fazendo”. Foi 

justamente isso que aconteceu comigo. De tanto sentir o envolvimento e a firmeza de minha 

mãe para com seus alunos, eu resolvi seguir os passos dela, talvez, até como forma de manter 

um pedacinho dela vivo dentro de mim. 

É por isso que seria uma ingratidão de minha parte não fazer este adendo. Ainda mais 

quando sei que a minha procura por esmeros de generosidade, o meu desejo com tanta absoluta 

riqueza de ternura, que até hoje tanto desejo encontrar, é uma herança que vem do tempo em 

que animais e plantas viviam em comunhão com o meio ambiente, isto é, tempo em que a 

ganância humana não era maior do que o reflorestamento de nossa flora, tal como minha mãe 

e primeira professora ensinava-me.  
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Lembro-me que quase toda noite antes de me colocar para dormir com aqueles olhos 

grandes, pretos e repletos de sabedoria singela, minha mãe pronunciava com leveza, a frase que 

hoje eu reproduzo para o neto que ela nunca irá abençoar: faça a vida valer a pena, filho meu. 

 

5.2 RETALHO Nº 15 – MEMÓRIAS DE MARCELLA JÉSSIKA LIMA DE OLIVEIRA 

 

Projeto: Matemática lúdica, ressignificando aprendizagens. 

Data do encontro: 04/09/2020 

 

Augusto: Primeiro, eu vou pedir para a senhora falar um pouco da sua história de vida? 

 

Marcela: Eu me formei na Universidade Federal Ceará (UFC) em 2017.1, comecei na 

prefeitura em 2018, na Escola de Tempo Integral José Carvalho12. Passei 2018 inteiro nesta 

escola onde pretendíamos aplicar o projeto. Digo nós porque esse projeto foi uma criação 

coletiva minha, da gestão, e dos outros professores em 2019. Agora com a quarentena, em 

agosto, eu precisei mudar de escola. E acabou que o projeto foi aceito e eu tive que aplicar na 

nova escola que eu entrei. Eu também já escrevi dois artigos para o professor autor. Em 2018 

eu fiz na ETI José Carvalho também sobre aulas que eu fazia com aluno dos sextos e sétimos 

anos utilizando os origamis e trabalhando já os conhecimentos em matemática. Escrevi em 

2019, dentro dessa proposta de professor autor, na Escola Maria Felícia. E também escrevi 

um artigo sobre um projeto usando as formas geométricas da natureza. Devido à pandemia13, 

não sei como ficou a publicação. Eu também escrevi um depoimento que foi desenvolvido agora 

na quarentena, no conecta escola, projeto da prefeitura. Neste artigo eu abordei atividades que 

eu estou trabalhando como um blogue e uma página no instagram chamada “Arte e 

matemática”, onde a gente trabalha além dos conteúdos, curiosidade, exercício de lógica e 

história da educação matemática.  

 

Augusto: Eu vou pedir professora para a senhora falar um pouco da sua formação profissional. 

 

Marcela: Eu comecei no bacharelado. Só que eu, ao longo do bacharelado, já praticamente 

nos últimos semestres, eu vi a licenciatura de uma forma diferente. Eu me identifiquei e fiz a 

mudança. Passei mais um ano para me formar. Mas, a minha experiência mesmo atuando no 

 
12 Escola municipal localizada no Bairro de Messejana que possui 38 profissionais da educação e foi avaliada em 

2019 com IDEB 5,6. 
13 Epidemia de COVID-19 que atingiu o Planeta e que obrigou o Governo do Estado do Ceará a instalar a política 

do isolamento rígido em 20 de março de 2020.  
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ensino foi quando eu terminei. Eu comecei dando algumas aulas. Tinha um cursinho de 

vestibular e eu comecei dando aulas de matemática e física, mas foi em um curto período. 

Depois eu tive oportunidade de dar aulas de matemática e suas tecnologias, no Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) na Escola Estadual Telina Barbosa. Depois eu tive oportunidade de 

fazer a prova da prefeitura e atualmente estou na Escola Delma Hermínio14. 

 

Augusto: No Edital de Boas Práticas o seu trabalho traz o título “Matemática lúdica, 

ressignificando aprendizagens”. A senhora pode falar dessa experiência? 

 

Marcela: Esse projeto como eu te disse foi criado e elaborado com a ajuda do núcleo gestor da 

ETI José Carvalho em 2018, em que cada participante tinha que executar uma tarefa. Eu fiquei 

responsável por aplicá-lo nas turmas do sétimo ano com o intuito de melhorar o desempenho 

das minhas turmas, fazer com que eles se interessassem em aprender matemática de forma 

diferente. Nossa ideia era entre outras atividades fazer paródia de matemática, o que uniria o 

professor de arte e os conhecimentos matemáticos, portanto, era interdisciplinar. A professora 

de ciências montaria nas suas aulas a construção dos jogos porque não dava para eu parar as 

minhas aulas para eu construir os jogos e a ideia também era a gente trabalhar de alguma 

forma em todas as aulas algo concreto. Não necessariamente um jogo, mas algo concreto 

mesmo. Mas, o projeto não foi aplicado porque eu mudei de escola. Então, não era mais o 

mesmo grupo. Era só eu e em uma nova escola que não era de tempo integral e tinha todas as 

novidades de uma mudança; sem falar que a escola nova também estava passando por 

mudança, o laboratório ainda era fechado, eu tinha que adaptar mesmo, até porque a minha 

maior carga horária era nos sextos anos. Então, eu já tinha em mente que queria algo diferente. 

Assim, primeiro, eu apliquei a ideia em todas as turmas que eu estava, mas as turmas oficiais 

que eu escolhi para trabalhar foram o sexto e sétimo. Eu escolhi dois sextos, dois sétimos. 

Nestas turmas eu crie o diário de bordo que a gente registrava as aulas e o que era utilizado, 

como ábaco, cartazes, jornais para construir sólidos geométricos e as estruturas métricas, 

dominó de operações, tangram, que no caso eu utilizava de todas as formas possíveis para 

medir o perímetro e a área das figuras.  

 

Augusto: Eu posso dizer que a senhora usa o lúdico nas suas aulas? 

 

 
14 Escola Municipal situada no Bairro do Passaré que possui 56 profissionais em educação e foi avaliada em 2019 

com IDEB 4,5. 
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Marcela: Sim. 

 

Augusto: E o que levou? O que foi que incentivou a senhora a usar a ludicidade para ensinar 

matemática? Qual foi o pontapé inicial?  

 

Marcela: Foi realmente eu ter entrado numa escola de tempo integral que já tinha este sentido 

de trabalho. A visão do diretor. A escola já tinha essa filosofia. Os alunos tinham as disciplinas 

eletivas. Estas disciplinas trabalham dentro desta perspectiva, mas, no contraturno em que 

acontecem as aulas regulares. Elas promovem a pedagogia criativa que envolvam os conteúdos 

das disciplinas que os alunos precisam aprender. A equipe escolar onde eu fui lecionar 

influenciou nesta minha metodologia. Não na universidade, porque eu passei apenas um ano 

na licenciatura, eu não tinha muito essa visão, meu olhar era muito mecânico. Quando eu 

entrei na escola municipal é que eu fui atentar para a ludicidade, foi na escola, com apoio da 

comunidade, que pude perceber o quanto era importante essas estratégias, essas experiências 

no processo de ensino. 

 

Augusto: E [sobre] o origami, a senhora lembra de alguma coisa? A senhora até escreveu um 

artigo? 

 

Marcela: Esse é artigo do origami... a gente teve a oportunidade de trabalhar em duas aulas 

por semana, eu usava vários recursos, o data show, a lousa digital, os vídeos dos origamis. Eu 

lembro que o projeto do Origami também era interdisciplinar. Porque a gente trabalhava a 

parte da história, a cultura do origami. Eu precisei estudar muito porque eu nunca tinha 

trabalhado ensino de matemática com origami. Eu usava essa estratégia para abordar 

unidades de medidas, conversão de unidades também. Foi mesmo um atrevimento de minha 

parte. 

 

Augusto: Professora, me chamou atenção o termo “me atrevi”... O interesse partiu da senhora. 

Não teve nenhum elemento externo?  

 

Marcela: A palavra atrevimento realmente é a palavra. Eu me atrevi. Porque eu não tinha 

conhecimento nenhum a respeito. Mas, eu precisava criar uma eletiva e eu não queria ser 

repetitiva, como por exemplo jogos matemáticos, eu queria algo diferente, então, eu pesquisei 

e me deparei com o origami que é uma arte fácil e acessível que se faz usando papel, que é um 
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material simples e fácil de encontrar, além de estimular a criatividade da garotada, ainda 

trabalha com história, ciências e matemática por meio da arte. A aplicação desta estratégia 

foi uma tentativa de inovar as aulas de matemáticas na tentativa de sair da mesmice.  

 

Augusto: Professora, para a realização dessa prática a senhora recebe algum apoio? 

 

Marcela: Nenhum apoio e nesta questão eu vou ser bem sincera... É até decepcionante, 

frustrante até. Porque eu estava numa escola que eu tinha 200h e me tiraram e me colocaram 

em outro distrito, em uma escola em que tenho agora apenas 75 horas. Essa situação ainda 

não tinha acontecido comigo. Talvez por causa do meu pouco tempo de profissão. Mas, como 

eu estava dizendo, para estas outras estratégias, como a do origami, por exemplo, eu não recebi 

nenhum apoio, já para o projeto de boas práticas, que foi executado na nova escola, eu recebi 

suporte e com o incentivo financeiro a gente pôde comprar o material, pôde abrir o laboratório 

que estava desativado. Se a gestão municipal fizesse mais esses projetos de incentivos 

financeiros, com certeza, a maioria dos professores iria até se interessar mais em participar e 

promover aulas diferentes.  

 

Augusto: O que me chama atenção é essa empolgação... Da onde a senhora tira essa 

empolgação? 

 

Marcela: Como eu te disse, a minha empolgação acho que é por conta da escola de tempo 

integral que foi a primeira escola da qual eu fui lotada por causa mesmo da postura do diretor 

em si. Eu lembro que o diretor da minha primeira escola tinha aquela preocupação com o 

aluno, com a individualidade de cada um, com a aprendizagem. Principalmente com a 

valorização da parte socioemocional. Eu penso que isso é muito bom, isso desenvolve a equipe 

dos professores, também. Uma escola que não prioriza só o conteúdo e o aluno que se vire. Eu 

percebi muito compromisso nesta minha primeira escola. E outra, eu me senti muito 

pertencente à mesma ideia da equipe do diretor da primeira escola que eu lecionei. Acredito 

que essa empolgação tem essa origem. Mas, também tem aquela parte de querer mudar, de 

querer fazer a sua parte, de não ficar digamos na zona de conforto, de procurar ver o lado 

humano do aluno, procurar ter um olhar cuidadoso, ter esse olhar, não se transformar só 

naquela professora de matemática que geralmente só se interessa com a parte mais mecânica 

do ensino. 
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Augusto: E na sua formação profissional você recebeu algum direcionamento nesse sentido 

humano? 

 

Marcela: Incentivo não. Até porque eu passei só um ano na licenciatura. O pessoal da 

licenciatura até que se envolve em bolsas, projetos dessa forma, mas eu não. Eu realmente tive 

essa vivência, essa experiência na ETI quando eu comecei em 2018.  

 

Augusto: Professora, e a receptividade dos alunos e alunas, como é que a senhora avalia, para 

com essa sua forma lúdica de ensinar matemática? 

 

Marcela: As formas como os alunos reagem é muito surpreendente. Principalmente na escola 

nova em que eu fui lotada, porque na escola de tempo integral eles já estão acostumados com 

esse tipo de aula por conta das disciplinas eletivas. Mas, já na regular, há uma certa 

desconfiança; por outro lado, foi até melhor porque eles nunca tinham tido uma vivência desse 

porte, principalmente na matemática. De forma que dava para perceber a empolgação deles, 

tudo era uma novidade. Foi uma experiência maravilhosa!  

 

Augusto: Então, existe uma diferença grande para a escolar regular e ETI, e a senhora percebe 

até na receptividade dos alunos? 

 

Marcela: Não. Não é isso. Mas, uma escola integral tem mais recursos. Pelo fato de ser integral 

e também porque a escola depende muito da comunidade. A escola nova, onde eu apliquei o 

projeto de boas práticas, é bem mais carente do que a outra. Essa questão e o fato de ser 

regular, em que eles estão apenas um turno na escola, influencia muito. Por exemplo, na ETI 

o aparato é maior, tem a figura do professor diretor de turma, tem a formação cidadã e tem o 

fato deles passarem o dia na escola, e por isso o professor conhece melhor o aluno. Já na 

regular, eles precisam deste olhar porque não tem tanto tempo dentro da escola, os professores 

não têm tempo nem de conhecer o estudante e esse fato desfavorece a aplicação do projeto. 

 

Augusto: Como foi a experiência ao aplicar em sala de aula com os alunos esse projeto que foi 

aprovado no edital? 

 

Marcela: Foi muito bom pois eu pude aproveitar as atividades da minha especialização e usar 

as ideias que a professora de ensino me passava nas aulas práticas para meus alunos. Quanto 
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ao projeto, eu usei também como avaliações as atividades realizadas, na verdade, eu aproveitei 

tudo o que eles fizeram como nota de trabalho, aproveitei as ideias, até nos eventos de feira de 

ciências, avalie a criatividade e as atividades diversificadas.  

 

Augusto: E a senhora usa essa sua maneira, também, para avaliar o aluno?  

 

Marcela: É uma forma deles também levarem mais a sério não desvalorizar a aula, além de ser 

interessante. Eu sempre dizia que os conteúdos trabalhados nas aulas lúdicas do laboratório 

serviam de revisão para a avaliação. Às vezes eu dava a aula teórica antes e trabalhava depois 

a prática por meio do projeto, que era uma forma de fugir da avaliação tradicional.  

 

Augusto: E a senhora teria, professora, uma outra experiência de ensino que a senhora gostaria 

de compartilhar?  

 

Marcela: Por causa da quarentena eu passei a fazer mais atividades diferentes para tentar 

interagir muito mais. Eu passei atividade no Instagram, passei a discutir com eles questões que 

antes não discutia porque antes não tinha tempo, já na quarentena a gente tinha a semana 

inteira, podia me procurar para tirar dúvidas a respeito do desafio. Tinha a criação do blog 

que eu criei. Esse blog foi uma experiência interessante porque eu criei para organizar melhor 

os vídeos das aulas, mas eu fiquei tão surpresa com o envolvimento dos alunos que eu acabei 

apostando mais nesta estratégia. E o resultado foi muito bom porque os alunos que antes eram 

totalmente apáticos começaram a procurar, a falar o que não entendeu, começaram a dizer 

suas dúvidas, eu percebi também um esforço dos alunos para enviarem as atividades mesmo 

que alguns nem sempre tivessem acesso ao celular. Um fator importante que eu quero registar 

é que na quarentena eu acabei não trabalhando mais com o livro didático. Eu usava conteúdo 

em PDF e fazia acolhida com o propósito de envolver com mais afetividade cada turma. A 

acolhida eu não trabalho só o conhecimento matemático, geralmente, eu faço uma reflexão por 

meio de uma frase, procuro mobilizar um conteúdo matemático junto com uma poesia. Eu 

lembro que eu coloquei uma poesia com termos da matemática, abordando o assunto de 

triangulo equilátero com rimas, algo bem lúdico. Comecei a usar esse recurso durante a 

quarentena no grupo de whatsapp em que cada turma participa. É uma forma de chamar 

atenção. Foi uma iniciativa que deu certo e que ao retornar as aulas presenciais na escola eu 

pretendo continuar com essa mesma linha. Eu notei que os alunos ficam muito surpresos 

também; às vezes, acham que não é matemática. Eles pensam que aula de matemática é para 
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fazer exercício, resolver questões, esse pensamento mecânico. Para eles português e 

matemática não se misturam. Eu vou deixar um exemplo: no dia do estudante, eu coloquei a 

seguinte mensagem: “A matemática da vida somos a somatória das nossas escolhas, 

multiplique as boas, subtraias as ruins, divida o que sobrou com as pessoas que te amam, 

aproveite enquanto a equação da vida ainda está em curso. Infelizmente não somos uma dízima 

periódica, e no final de tudo nenhum número será adicionado. Aproveite enquanto o problema 

está em curso, utilizando essa fórmula simples garanto que alcançará o resultado esperado”. 

E voltando para a pandemia, eu também preparei uma aula de matemática sobre o coronavírus. 

Usando esse tema eu abordei tratamento de informação, uso de gráficos, também falei um 

pouco de como elaborar um esquema a respeito de um determinado assunto... E a respeito da 

aula sore coronavírus, por exemplo, eu tirei um texto da internet que falava sobre a pandemia, 

e destaquei o que tinha associação com a matemática, como a propagação e contaminação do 

vírus depois que uma pessoa é infectada, o que é infecção comunitária, o que é surto? O que é 

pandemia e qual a relação disso tudo com a matemática. Eu também trabalhei com cordel que 

eu encontrei numa página de Instagram em que o autor fazia cordéis com temas matemáticos. 

Eu trabalhei um cordel que tratava de congruência. Eu vou ler uma estrofe: “Para os polígonos 

serem semelhantes eles não precisam ser iguais, só precisam ter lados correspondentes com 

medidas iguais que seriam, na verdade, medidas proporcionais”. 

 

Augusto: E o corpo docente? Como é a reação do corpo docente para com essa metodologia 

usada pela senhora? 

Marcela: Os colegas valorizam muito, eles incentivam, elogiam demais, reconhecem bastante 

o meu esforço, tanto a coordenação como os alunos e alguns professores, como eu te disse, 

admiram demais essa minha forma de trabalhar. 

 

Augusto: E como se deu essa metodologia de ensino? E por que a poesia, o cordel? 

 

Marcela: Eu pesquisei bastante. Eu mesmo no meu tempo de aluna de escola eu não tive esse 

tipo de experiência e eu era apaixonada, assim, pela matemática. E eu adorava, mas, no meu 

tempo de aluna era muito mecânico, eu não tinha esta oportunidade de vivenciar o lúdico, a 

gente não tinha essa oportunidade, já a poesia eu confesso que eu nunca tinha visto. Nunca 

tinha visto alguém trabalhar poesia e matemática. Foi quando tive a oportunidade de encontrar 

por acaso essa página do Instagram do professor que cria esses cordéis. Eu achei interessante 

e decidi fazer esta experiência na sala de aula e pude perceber que os alunos que gostavam da 
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proposta se desenvolviam muito mais e os que não gostavam pelo menos teriam um olhar 

diferenciado mais divertido e menos pesado a respeito da matemática. 

 

Augusto: A sua formação profissional influenciou a senhora a optar por esta forma de trabalhar 

em sala de aula? O que influenciou a elaboração desta prática? 

 

Marcela: Na universidade não. Como eu te disse era bem mecânico, era bem teórico. E na 

licenciatura eu passei pouco tempo. Mas, na licenciatura eu vi que havia projetos desse tipo. 

Aquela bolsa do PIBID. Mas, eu mesmo, com meu pouco tempo de licenciatura, eu não tive 

essa chance não. Foi só depois que eu me formei, foi depois que eu vivenciei esse tipo de prática 

na primeira escola que fui lotada que eu despertei para essa percepção. Destaco dois pontos: 

a visão humana de mudança, do diretor, e também o fato de eu ser bem empolgada.  

 

Augusto: Agora, esse espaço professora é reservado para senhora acrescentar algo que eu não 

perguntei e a senhora gostaria de registrar. 

 

Marcela: Na verdade, eu vou deixar é um pedido. E o pedido que eu faço vai para a prefeitura: 

para que ela promova mais editais que possam incentivar outros professores. E quando falo 

incentivo, eu falo financeiramente mesmo. Este tipo de projeto, de incentivo, é muito 

importante, é muito importante mesmo.  

Augusto: Para finalizar nossa entrevista eu vou perguntar qual seria a mensagem que a senhora 

diria para algum ou alguma colega sua que tem interesse em usar práticas semelhantes das suas 

no ensino de matemática? 

 

Marcela: Eu diria que por mais que existam obstáculos o professor que pretende fazer a 

diferença não deve desistir. O conselho que eu dou é que insista, porque vale a pena insistir. 

Seja pelo olhar do aluno, pelas aulas que se tornam mais empolgante, por você mesmo. Eu nem 

falo da questão da nota porque nota é consequência. Eu falo pela questão mesmo do 

envolvimento em que você chega para a sua aula e o aluno lhe tem respeito, está interessado e 

acompanhando a aula. Eu acho que o professor precisa inovar, porque a gente percebe também 

um retorno enorme, as notas melhoram, consideravelmente, não totalmente, mas se percebe 

um retorno tanto nas avaliações externas como nas internas, de forma que seria muito 

interessante que do sexto ao nono fosse aplicado estas estratégias diferenciadas de ensino.
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5.3 RETALHO Nº 16 – MEMÓRIAS DE JOSÉ ISRAEL CARLOS 

 

Projeto: Fotomatica (fotografia+matemática). 

Data do encontro: 09/09/2020 

 

Augusto: Primeiro eu vou pedir para o senhor se apresentar falar um pouco da sua história de 

vida? 

 

José Israel: Meu nome é Israel, tenho trinta e nove anos. Nasci em Fortaleza. Estudei minha 

vida toda em escola pública. Desde do jardim - quando existia na escola pública - até o ensino 

médio. Em seguida, ingressei na Universidade Vale do Acaraú (UVA), fiz Licenciatura em 

Matemática. Comecei a trabalhar em escola particular de bairro. Sou inexperiente no ramo 

que diz respeito de como conduzir uma sala de aula até porque a universidade não tem uma 

cadeira específica para você lidar com as inúmeras situações que acontecem dentro da sala de 

aula, ainda mais com as variantes que uma escola pública oferece. Fui para Sobral15 onde eu 

fiz a segunda graduação em Análise de Desenvolvimento de Sistema, morei seis anos em 

Sobral, acabei ingressando no ensino público de Sobral. Em Sobral foi um aprendizado mais 

ferrenho. Porque em Sobral a cobrança dos profissionais da educação é maior, haja vista que 

Sobral é um centro de referência para a educação no Brasil devido aos índices que ela mostra 

no IDEB e nas avaliações externas de larga escala. Eu comecei na escola parcial trabalhando 

com as turmas do sexto ao nono ano. Esse foi o meu primeiro ano. A partir do segundo ano eu 

ingressei na escola de ensino integral aonde eu fiquei até dois mil e dezesseis. Voltei de novo 

para Fortaleza e aqui em Fortaleza acabei ingressando de novo na escola de tempo integral 

da prefeitura de Fortaleza e atualmente estou fazendo a pós-graduação na UFC. 

 

Augusto: Eu vou pedir, professor, para o senhor falar um pouco da sua formação profissional. 

 

José Israel: Eu sou muito rígido em sala de aula. Eu não sou um professor que possa se dizer 

amigável, que se senta com o aluno, converse com o aluno, eu acho que essa questão se tornou 

um problema pra mim, era para eu ser mais próximo dos alunos e eu não consigo mudar, a 

minha maneira de tratar o aluno é essa e eu não mudo nem acho que devo mudar. Claro, eu 

não sou um ignorante que é todo tempo espancando aluno. Eu só acho é que devo manter uma 

 
15 Município desde 1841 distante 235 quilômetros da capital cearense que em 2006, de acordo com o IBGE, 

apresentava uma densidade demográfica de aproximadamente 82,58 habitantes por quilômetro quadrado. 
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certa distância dele, por isso, eu tenho um certo limite com o aluno, eu quero um certo respeito, 

eu quero que o aluno entenda que não há como misturar água e óleo, porque as vezes quando 

você dá muita liberdade para o aluno, ele faz uma certa mistura e complica, e também eu já vi 

casos de alguns professores que aconteceram e por isso eu vi que não era muito viável, talvez, 

e por este motivo, eu tenha me tornado um certo casca grossa.  

 

Augusto: No edital de boas práticas, o seu trabalho traz o título Fotomática (Fotografia e 

Matemática). O senhor pode falar dessa experiência? 

 

José Israel: A princípio o projeto, quando ele foi iniciado, ele não era um projeto de feira de 

ciências. Ele era um ensino de eletiva. Eletiva é como se fosse uma disciplina diversificada que 

você pode juntar com outra disciplina com o objetivo de suprir uma necessidade ou um déficit 

do aluno. Então, eu me juntei com o professor de artes e a ideia foi fazer fotografia, até porque 

a fotografia tem uma relação com a arte. Coube a mim pensar como é que eu iria encaixar a 

matemática dentro da fotografia. Então, eu comecei a fazer umas pesquisas antes da eletiva 

começar para poder apresentar para os alunos. Acabei encontrando alguns professores que já 

haviam desenvolvido esse projeto de fotografia com matemática e fui analisar como tinha sido 

esse projeto. A princípio vi que era ângulos, objetos, sólidos como um cubo que você pode ver 

um paralelepípedo, um plano cartesiano, tudo que está em nossa volta e usa um pouco da 

matemática. Eu peguei essa informação comecei a trabalhar com ela fiz a apresentação aos 

alunos. Eles gostaram. No princípio os alunos levaram muito na brincadeira, porque quando 

você permite o uso do celular para bater fotografia a ideia do aluno é que eu posso tirar selfie, 

eu posso bater foto de qualquer coisa que eu vê na frente, tirar foto fazendo pose e tal... Então, 

as primeiras aulas com uso do celular é um pouco trabalhoso. Não foi fácil mostrar para eles 

essa diferença. Da fotografia artística para a fotografia simplesmente por lazer. É uma 

conversa muito séria para você dizer a importância e ao mesmo tempo é um momento 

agradável, mas é um momento que requer bem o conhecimento da pessoa para que ela possa 

trabalhar com os conhecimentos que ela capta na sala de aula. Depois dessas conversas com 

os alunos eles começaram a entender a intenção da proposta. Eu recordo que no ano passado 

o diretor visualizou esse projeto, achou interessante e ele ficou sendo utilizado como feira de 

ciências e acabou sendo apresentado na Universidade Federal, na Seara da Ciências, no 

Centro de Ciências da UFC. Resumidamente o projeto era assim: os alunos batiam, ou traziam 

uma fotografia, eu ampliava em um data show, escaneava as fotos, depois, eu pedia pra eles 

localizarem um objeto que podia está aparecendo e depois com utilização de uma régua os 
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alunos mediam esse objeto para depois começar a fazer cálculo de área, de perímetro. 

Trabalhava escala também, e com o tempo os alunos foram se habituando, eles foram 

entendendo o espírito do projeto, mas não é uma coisa que acontece da noite pro dia para eles 

entrarem no ritmo. Com o passar do tempo eu pedia para eles baterem, eles batiam as fotos no 

caminhar da trajetória escola-casa, casa-escola. E se eles vissem alguma coisa que poderia 

ser trabalhado na sala de aula eles batiam. Certa vez uma aluna no percurso da escola para 

casa viu uma caixa d’água no formato cilíndrico. Ela bateu a foto da caixa d’água e a gente 

começou a trabalhar a questão de volume. Pegamos a foto da caixa d’água cilíndrica, depois 

pegamos uma caixa d’agua cúbica, uma retangular. Depois fizemos um experimento dos três 

triângulos que cabem dentro de um cilindro, um tetraedro no caso. No outro ano eu fui para a 

Escola Diogo Vital16. E fui de novo colocar em prática tudo do zero para que os alunos 

pudessem participar da feira de ciências. Só que os alunos do Diogo Vital já tinham uma 

mentalidade um pouco mais avançada devido o diretor ser um diretor mais de pulso forte, por 

isso, os alunos entraram com mais facilidade nesse projeto. Mergulharam mais de cabeça. 

Talvez, por isso, o projeto tenha fluído muito bem, apesar do dinheiro do projeto chegar muito 

tarde, tanto é que o projeto já estava acontecendo quando a verba chegou na escola. Porque a 

intenção era utilizar com alunos e alunas a câmera profissional para trabalhar a proporção 

de uma imagem mais ampla, mais reduzida, um foco de luz e a questão de ser ou não 

inversamente proporcional. Um dado que eu quero frisar é que a última etapa do projeto eu 

não consegui efetuar porque eu não tinha a verba. A verba não tinha chegado ainda na escola 

porque ela demorou muito pra chegar. Acabou o período e a verba chegou depois que o período 

acabou. Porque a minha ideia era o aluno fazer uma Câmera fotográfica de pinho e depois a 

gente levaria os alunos para o SENAC para fazer a impressão e conhecer todo o processo 

[que] existe na arte da fotografia, banhar, tirar, mas, isso não chegou acontecer, infelizmente, 

no entanto, realizamos esse aprendizado de fotografia, de imagem, souberam focar, 

aprenderam tirar uma fotografia com qualidade profissional. Este projeto serviu até para mim. 

Porque ele fez com que eu me aproximasse muito da turma e a turma se aproximou muito de 

mim pra buscar mais e mais conhecimento. Não foi cem por cento, mas foi gratificante até 

demais. 

 

Augusto: O que incentivou ou que levou o senhor a mobilizar esta estratégia no ensino de 

matemática? 

 
16 Escola Municipal situada no Bairro Prefeito José Walter que possui 68 profissionais de educação e recebeu nota 

6,8 no IDEB de 2019. 
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José Israel: Foi a questão da defasagem. Você tem uma turma de quarenta alunos. Desses, 

apenas dez são bons e dos dez você ainda tira três que são ótimos que eles aprendem na 

primeira vez que você explica, mas vem os outros trinta, em que a aprendizagem é péssima, e 

desses trinta você tira ainda uns quinze que a defasagem é ainda pior. Diante desta questão eu 

tenho que me perguntar: como eu vou resgatar, despertar o interesse pela matemática? É 

quando entra a fotografia que é algo que se usa todo santo dia. E outra, todo mundo tem 

celular, então por que não usar uma tecnologia em favor de algo que está defasado? Então foi 

isso que eu trouxe. A ideia principal foi unir algo que temos contato diariamente com algo que 

é rejeitado ou que a maioria não gosta, no caso, a matemática. 

 

Augusto: Para a realização dessa prática o senhor recebeu algum apoio da coordenação da 

escola, do distrito, ou da Secretaria Municipal de Educação (SME)? 

 

José Israel: A princípio, quando começou, quando era só uma eletiva sem ser ainda projeto 

propriamente dito, quando eu falei para a gestão, a ideia não foi muito bem aceita, porque na 

escola era proibida levar celular, porém, eu disse como iria organizar essa questão e falei com 

a diretora como seria a dinâmica e ela aceitou. Eu queria fazer o trabalho e a gestão só deixou 

fazer o trabalho depois que eu me responsabilizei pessoalmente pela logística. Tive alguns 

percalços, mas no geral foi satisfatório. Estressante, mas satisfatório. Já no Diogo Vital, 

quando a proposta virou projeto, não houve essa adversidade, porque nesta escola os alunos 

tinham permissão para ficarem com o aparelho. No Diogo Vital, disseram que iria ser projeto, 

que vinha uma verba de 3.000,00 reais parcelada de duas vezes. Vinham primeiro R$1.500,00 

no primeiro semestre e depois os outros R$1.500,00 vinham no segundo semestre. Só que o 

primeiro semestre foi embora e a primeira parcela nada de aparecer e o projeto tinha que 

andar independente do dinheiro ser depositado e assim a gente foi fazendo o projeto e as fotos 

se acumulando e eu colocando no pendrive para quando o dinheiro aparecer a gente aplicar 

no projeto. Chegou o segundo semestre, disseram que o dinheiro seria depositado em setembro, 

o recurso só veio chegar na escola em dezembro. A essa altura já tinha acabado tudo, não 

tinha mais como usar o dinheiro do projeto. Contudo, foi comprado com este dinheiro uma 

câmera fotográfica que ficou para uso da escola. Este é o único ponto negativo que tenho a 

falar contra o projeto, é a questão do atraso da verba, a verba não chega em um tempo hábil, 

é aquela demora, é muito protocolo para chegar só três mil reais na escola para poder executar 

só um projeto. Mas, eu sei que no final do ano letivo os três mil reais chegaram, não houve 
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uma utilização para o projeto, nem no decorrer dele, que era para ter sido o foco maior, mas, 

uma parte foi usada e o restante do dinheiro eu não sei o que fizeram. 

 

Augusto: Como foi a participação da professora de artes no projeto?  

 

José Israel: A professora de artes sempre levava fotografia de fotógrafos renomados, famosos. 

Ela levava as fotografias desses fotógrafos e mostrava a questão do foco, da distância, da 

tonalidade, levou foto preto e branco, fotos de inspiração, nós levamos as turmas para o museu 

da fotografia. Nesta aula de campo tivemos a oportunidade de assistir uma miniaula com a 

pessoa responsável do museu e recebemos a instrução de como bater uma boa fotografia, como 

uma fotografia pode tocar um determinado público. Este tema foi muito bem falado porque a 

professora de artes tinha mais esse envolvimento no toque do público.  

 

Augusto: Quando você fala disciplina eletiva, você fala de uma disciplina à parte porque a 

escola [em] que o senhor aplicou o projeto é de tempo integral?  

 

José Israel: Essa disciplina acontece mais no contra turno mesmo no horário da tarde. É uma 

disciplina que você dá uma aula, mas não é a sua aula propriamente dita. Ela envolve duas 

disciplinas em uma. No meu caso era arte com matemática. A princípio, quando me veio essa 

ideia eu disse meu Deus não tem nada a ver. Como é que eu vou fazer uma eletiva com arte? 

Meu Deus, como é que eu vou fazer? A princípio você trava porque você não tem um 

conhecimento amplo do tema. Mas, quando o projeto anda, você percebe que tem muita 

ligação. Eu já trabalhei com o pessoal de português, também. Porque essa história de que 

português e matemática é igual água e óleo, não é verdade. As duas disciplinas são importantes 

e uma complementa a outra. No estudo de situação-problema quando você pega um texto, você 

tem que ter um raciocínio matemático para interpretar o que está escrito. Quando eu falo em 

interpretação textual na aula de matemática, a primeira pergunta que surge em sala é: “como 

é que vou misturar português com matemática, se não, em as ambas disciplinas, não existem 

muitos pontos comuns? ” E eu respondo: “existe, apenas a gente não enxerga, porque só se 

estuda os conhecimentos tudo separado”.  

 

Augusto: Como o senhor avalia a receptividade dos seus alunos e alunas para com essa prática 

em sala de aula? 
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José Israel: O aluno, quando escuta “fotografia”, acha vai fazer muita selfie, vai bater foto do 

que é proibido na escola. Ele tem essa ideia. Quando eu digo como funciona, ele fica se 

perguntando: “eu venho para escola tirar fotografia e ainda ter que calcular. Ter que fazer 

conta em cima de uma foto? Mas não era o que eu queria”. Principalmente o aluno defasado, 

este quer distância da matemática. Eu acredito que o aluno da escola integral diz consigo 

mesmo: “eu já tenho sete aulas de matemática na semana e eu vou para uma eletiva pra ter 

uma certa distração, uma certa distração de conteúdo, e quando dá fé 17eu estou com 

matemática de novo”. Mas, só que ele vê que essa aula que pra ele é a oitava aula de 

matemática na semana é diferente é mais palpável, é algo que vai sair do caderno, é algo que 

você pode tocar, pode ver, é um cálculo que você olha e se pergunta: “Quem inventou isso? 

Alguém teve essa ideia. Alguém teve uma brilhante ideia de inventar uma roda”. A partir da 

roda eu posso calcular uma circunferência, eu posso pegar vários tamanhos de rodas e 

calcular um perímetro e calcular uma área, e, assim, perceber que a matemática não está presa 

somente no livro, no caderno onde eu possa só calcular, eu também posso vivenciar aquilo e 

ter essa experiência com meus alunos e quem sabe eles acabam mudando de ideia quando 

pensam a respeito da matemática. 

 

Augusto: O senhor aplicou o projeto em duas escolas. Em alguma o senhor conseguiu construir 

a máquina fotográfica? 

 

José Israel: Não.  

 

Augusto: Mas, o senhor pretende continuar com o projeto?  

 

José Israel: Pretendo. Atualmente eu não estou lotado na prefeitura. Só passei na seleção. Fui 

chamado, entreguei documento e estou na escola particular atualmente. Trabalhando de 

manhã. Mas, esse meu projeto é mais voltado para os alunos da escola pública. Porque eu 

acho que os alunos da escola pública recebem mais esse projeto. O aluno da escola particular 

já tem uma demanda assim muito boa para ficar tendo esse conteúdo. Pode ser que um dia eu 

aplique na escola particular, até porque com esse isolamento eu estou tendo aula online com 

os alunos da escola particular que, às vezes, eu sinto que estou dando aula para a parede; os 

alunos não me respondem, eu faço as perguntas e todo mundo fica calado, eu tenho a sensação 

 
17 Trata-se de uma expressão idiomática muito comum na região nordeste do Brasil que equivale ao mesmo que 

dizer “de repente, quando percebi.”. 
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que estão dormindo, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando a minha aula, 

pergunto e se ninguém pergunta é porque está entendendo e a aula vai indo. Se eu estou 

atropelando alguém não estou sabendo, ninguém está me avisando, porque dar espaço para 

perguntar eu dou, mas se ninguém fala, então a gente segue. Mas, como eu disse anteriormente, 

o meu foco mesmo do projeto é mais para a escola pública. Pode ser que um dia eu possa focar 

numa escola particular.  

 

Augusto: O senhor poderia narrar como foi a experiência ao aplicar em sala de aula esse projeto 

do senhor que foi aprovado no edital de boas práticas? 

 

José Israel: Tenho. Mas, antes, eu quero falar do resultado do SPAECE que saiu com meus 

alunos da Escola Diogo Vital. Nós ficamos em primeiro lugar no distrito quatro18, atingimos a 

marca de 304 na pontuação do SPAECE que é considerado intermediário, faltaram apenas 

seis pontos para chegar ao nível ótimo. Mas, se não tivesse sido esse projeto de incentivar 

aluno, de trabalhar bem com aluno, pegar os alunos em déficit e trabalhar no miudinho, como 

eu fiz com apoio do projeto, talvez eu não tivesse chegado a esse patamar de 304. Então, o 

SPAECE ele trouxe um alento. Foi gratificante.  

 

Augusto: E o senhor atribui esse sucesso no SPAECE19 ao projeto que o senhor trabalhou? 

 

José Israel: Sim.  

 

Augusto: O senhor teria alguma outra prática ou experiência de ensino que julgasse interessante 

compartilhar?  

 

José Israel: Sim. Tenho. Uma estratégia que eu fiz aqui em Fortaleza no Diogo Vital, porque 

no Diogo foi onde passei um ano completo. Então, eu executei o que eu executava em Sobral. 

Sobral a gente fazia o Gincalculando. Uma gincana de matemática que a gente faz uma semana 

de eventos envolvendo matemática. O aluno executa uma determinada tarefa, depois dessa 

tarefa ele recebe a questão e se ele acertar a questão ele ganha a pontuação. A gente separa 

 
18A Rede Municipal de Ensino Público é composta por sete distritos. O distrito quatro atende oitenta e quatro 

escolas distribuídos em vinte bairros da grande Fortaleza. 
19 Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará foi implementado em 1992 pela Secretaria de 

Educação (SEDUC) e considera a importância da avaliação como instrumento eficaz de gestão. 
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os alunos em equipes, tem a primeira fase... Nesta fase são os alunos e alunas entre si. As 

equipes vão duelar entre si para tirar somente uma equipe de cada turma, depois de tirada a 

equipe que representará cada turma, ocorrem os duelos de equipe contra equipe das diferentes 

turmas. Até sair uma equipe, uma campeã da turma do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono e 

em seguida, depois de um novo duelo, a turma campeã da Escola. Nesta gincana a gente só 

usa os descritores20 que são semelhantes nas turmas e a gente trabalha muito esses descritores. 

O D35 que é de gráfico, por exemplo, esse gráfico pega do sexto até o nono. Então, você pode 

muito bem trabalhar o descritor 35. Pega uma questão e tanto o aluno do oitavo como o aluno 

do nono pode ser capaz sim de estar resolvendo uma questão compatível com os dois anos, 

apesar de ser diferente. A gente separa as turmas do sexto ao nono como a OBMEP faz o nível 

um e o nível 2. O nível um são os alunos do sexto e do sétimo e o nível dois o oitavo e o nono. 

Então a gente tem dois vencedores, que é do nível 1 e do nível 2. Depois a gente faz a 

culminância sempre no dia da matemática. E a gincana é feita ás vésperas da semana da 

matemática, em comemoração ao dia da matemática, que é comemorado no mês de maio se eu 

não me engano.  

 

Augusto: O senhor falou da relação com português e matemática. O senhor fez algum projeto 

relacionando português e matemática? 

 

José Israel: Fiz. Mas, não foi em Fortaleza. Foi em Sobral. 

 

Augusto: O senhor poderia falar dessa experiência? 

 

José Israel: Eu recordo que em Sobral identificamos que os alunos tinham um certo problema 

com questões textuais, interpretação pode se dizer assim. Na matemática existe, você precisa 

montar uma equação. Você monta a equação e resolve a equação. Mas, o que vem é só um 

texto, assim: “Comprei três cadernos a cinco reais, depois eu comprei mais sete cadernos a 

dez reais. Quanto custa o valor individual de cada caderno?” Neste caso o aluno teria que 

montar um sistema para poder encontrar a resposta da questão, mas eu tenho que prestar 

atenção exatamente no que a questão está me dizendo, cada detalhe da questão é ouro. Eu 

sempre digo o seguinte: “grife sempre as palavras de maior relevância. As palavras chaves”. 

 
20 Cada parte que compõe a matriz de referência cujo objetivo é explicitar os dois pontos básicos do que se pretende 

avaliar: o conteúdo programático a ser avaliado a cada período de escolarização e o nível de operação mental 

necessário para a realização de determinadas tarefas. 
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Porque a defasagem maior era na leitura, que o aluno e a aluna, as vezes, pega o texto e ele 

ou ela quer se livrar do texto. E não pode ser assim, na matemática a interpretação do texto é 

fundamental. Por exemplo, por que temos que multiplicar, para calcular três por cento de mil? 

Por causa desse “de”, e se você tem a seguinte situação: “Maria tinha um meio, juntou mais 

três quartos...”, esse “juntou” dá ideia de soma, é isso que o aluno começa a entender. Essa 

relação entre português com matemática. 

 

Augusto: Então, na verdade seria uma aula de interpretação?  

 

José Israel: Isso, seria uma aula de interpretação.  

 

Augusto: E o corpo docente? Como é a reação do corpo docente para com essa metodologia 

usada pelo senhor? 

 

José Israel: No contexto da fotografia eles achavam o projeto interessante. É inovador, porque 

até então nunca se tinha visto algo sendo trabalhado dessa maneira. No início eles me 

perguntavam: “como é que você vai trabalhar matemática com fotografia?” Eu então pegava 

a fotografia e dizia como funcionava, eu pegava a régua colocava a régua em cima da 

fotografia e explicava detalhadamente. Os professores abraçavam a ideia, eles achavam a 

ideia muito interessante. Não há nenhum caso de restrição ou não aceitação de algum colega. 

Alguns acharam até uma ideia mais evoluída. De como está se ensinando uma matemática de 

uma maneira mais agradável. 

 

Augusto: E como se deu a elaboração dessa metodologia de ensino? 

 

José Israel: O diretor chama e diz o seguinte: “você tem que elaborar uma eletiva que seja 

interdisciplinar”. Tem alguns professores que já são mais acostumados um com o outro. Assim, 

português se junta logo com inglês; geografia com história. Português, ás vezes, não quer nem 

conversa com a matemática, nem olha. No meu caso, sobraram eu e minha colega das arte. 

Ela diz: “Vamos trabalhar o número brito. É cheio de forma, os alunos pintam, tem as formas 

geométricas e tal”. Eu disse para ela: “me incomoda entrar numa sala de aula vê um aluno 

pintando. Um aluno do nono ano pintando!” A professora então fala: “certo, vamos mudar”. 

Tivemos uma semana para pensar em um projeto. E foi a semana mais tortuosa para mim 

porque eu não tinha nada na minha cabeça de como relacionar a arte com a matemática. Um 
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dia eu saí, fui à praia e bati a foto do mar, mostrei para o meu companheiro e ele comentou a 

respeito da beleza da linha do horizonte. Eu então associei, linha, plano cartesiano, e sugeri 

para a professora a fotografia.  

 

Augusto: E o nome Fotomática? 

 

José Israel: O nome Fotomática foi assim ... A gente queria um nome que remetesse também a 

matemática e também desse a ideia do que seria a eletiva. Então, eu pesei, fotografia, 

matemática, então eu vou aplicar o “mática” vou pegar o “foto” e juntar. Pronto. Deu certo 

o nome e ficou Fotomática. Foi assim que nasceu o nome. Fotomática. Assim, quase sem 

querer, nada pensado, tudo feito nos estalar de dedos. É assim que as ideias nascem! De uma 

hora pra outra.  

 

Augusto: A sua formação profissional influenciou o senhor a optar por esta forma de trabalhar 

em sala de aula? O que influenciou a elaboração desta pratica? 

 

José Israel: Academicamente, falando na universidade, você não tem uma influência... Até 

porque na universidade só se joga conta, cálculos e mais cálculos, um pouco de didática, um 

pouco de física, um pouco de história da matemática e, assim, resumidamente, todo os anos de 

universidade não lhe prepara, como eu falei no começo da entrevista, pra uma sala de aula 

cheia de uma diversidade muito ampla. Essa interdisciplinaridade que eu faço foi fruto de uma 

necessidade do trabalho quando eu cheguei em Sobral, em que me apresentaram a disciplina 

eletiva. Para ser honesto, quando eu cheguei na escola eu nem sabia o que era eletiva, isso 

nunca foi passado para mim em uma universidade e eu acho que atualmente ainda não é nem 

mencionado na universidade. Na universidade você só vê a matemática pura, você não vê uma 

interdisciplinaridade com ninguém, na faculdade é só matemática e pronto. Acabou-se. Nem 

tem essa história de português, não tem essa história de artes, de história, de ciências. No curso 

de matemática é só conta, é só matemática, a universidade eu acho que ela atua, assim, dentro 

de todo campo acadêmico, então, não tem essa interdisciplinaridade com outras disciplinas. 

Essa mistura, eu aprendi em Sobral quando eu cheguei nas escolas de tempo integral e tive que 

trabalhar com a disciplina eletiva. Eu tenho que me juntar com outra disciplina e tentar 

encaixar. A verdade é que um acadêmico ou acadêmica de matemática sai da universidade e 

não está preparado para ser esse tipo de professor. Ele está preparado para entrar, dar aula 

de matemática, explicar, tirar dúvida, passar dever e corrigir, preparar prova, corrigir prova, 
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fazer os registros de classe e acabou. Apenas isso. Quando o estudante ou a estudante termina 

o curso de matemática ele ou ela não está preparado ou preparada para uma diversidade como 

uma escola de tempo integral deseja. Em outras palavras, tudo que eu utilizo atualmente eu 

aprendi mesmo na profissão.  

 

Augusto: Agora, esse espaço professor é reservado para o senhor acrescentar algo que eu não 

perguntei e o senhor gostaria de registrar. 

 

José Israel: O que eu ainda tenho a dizer é o seguinte: as escolas em si deveriam trabalhar essa 

interdisciplinaridade melhor com os alunos e os professores, porque alguns colegas acham que 

trabalhar a interdisciplinaridade é o professor de matemática pegar uma questãozinha que 

envolve um pouco de história e jogar numa prova. Alguns colegas acham que isso é 

interdisciplinar, no entanto o que se sabe é que para uma situação ser interdisciplinar ela 

precisa ser vivenciada, o aluno precisa tocar nela, é de fundamental importância que o aluno 

ou aluna se sensibilize e possa visualizar que o campo não está somente restrito, o campo é 

amplo, não só a matemática. Eu penso que todas as disciplinas, de modo geral, estão em todos 

os lugares. Mas a escola, no lugar de ampliar esse campo de visão, ela limita o aluno e a aluna. 

Principalmente as escolas de tempo parcial. Ao meu ver, as escolas colocam tipo uma venda 

aqui no aluno ou na aluna e diz: “olha, é isso aqui; não tem porque olhar para o lado nem 

paro outro porque o caminho é por aqui”. Porém, o campo do ensino-aprendizagem é muito 

amplo. Eu lhe mostrei que um professor de matemática pode trabalhar com português, artes, 

pode trabalhar com ciências e não é só pegar uma questãozinha e colocar numa prova. É mais 

que isso, é preciso vivência, precisa saber que aquilo realmente existe e não se encontra apenas 

no papel. Seria muito bom que as escolas, um dia, e também as universidades, pudessem 

trabalhar esse pensamento com os futuros professores e professoras para que as escolas 

venham se atualizar, a fim de que os alunos passem a gostar mais de todas as disciplinas e não 

só de matemática ou de português. Eu acho que as eletivas, se fossem aplicadas em todas as 

escolas, eu penso que o índice de aprendizagem seria muito melhor. A gente não pode se 

restringir a um conhecimento armazenado em caixinhas, a gente tem que abrir as asas e fazer 

com que os nossos alunos e alunas voem e vejam um campo amplo e mais libertário. Eu defendo 

que todas as escolas tivessem essa ideia de eletiva, não precisava ser um projeto, pode ser uma 

eletiva, trabalha seis meses com um tema, os outros seis meses trabalha com outro tema. Vou 

te passar uma experiência que eu vi em Sobral: uma colega de matemática, ensinava 

matemática cozinhando. Com essa estratégia ela trabalhava medida, tamanhos, proporções, 



91 
 

cozinhando com os alunos e alunas. Todo o processo dela era desembolsado do próprio bolso 

dela, o gás, o fogãozinho, a balança, era a forma diversificada dela chegar até a turma dela. 

 

Augusto: Para finalizar nossa entrevista eu vou perguntar qual seria a mensagem que o senhor 

diria para algum ou alguma colega sua que tem interesse em usar práticas semelhantes das suas 

no ensino de matemática? 

 

José Israel: Acreditar na ideia. Acreditar, ter paciência e não desistir na primeira dificuldade. 

Porque, às vezes, quando a gente executa o projeto, a gente já quer que seja sucesso na 

primeira aula. Aí quando a gente busca esse sucesso todo na primeira aula e vê que é frustrante, 

a gente já quer desistir. A questão não é desistir, é insistir na ideia. Saber que vão ter as pedras 

no caminho e não vão ser poucas, vão ser muitas. Então, a minha mensagem é essa; que você 

possa acreditar no seu projeto logo de primeira e segurar as pontas porque não é fácil. 

Dependendo também da escola, ela vai lhe dar um apoio total e pode acontecer também da 

escola não lhe dar apoio nenhum, continue acreditando e seguindo em frente. 

5.4 RETALHO Nº 17 – MEMÓRIAS DE ANA PATRÍCIA DE OLIVEIRA LIMA 

 

Projeto: Raciocínio-consciente. 

Data do encontro: 23/09/2020 

 

Augusto: Primeiro, eu vou pedir para a senhora falar um pouco da sua história de vida? 

  

Ana Patrícia: Eu passei a minha vida toda muito dedicada aos estudos tanto que eu comecei 

minha graduação com quinze anos e terminei com vinte. Graduação em matemática. Foram 

cinco anos. Isso foi na Universidade Estadual do Ceará (UECE). E eu sempre fui muito 

dedicada no ensino superior. No início, eu estudava pouco, eu só fui ter mais dedicação aos 

estudos no terceiro ano do ensino médio. Depois, eu comecei a minha segunda graduação, em 

Engenharia Ambiental, estou finalizando agora, estou também na correria do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e já tenho especialização na área de Engenharia. Atualmente, estou 

fazendo especialização em Educação Matemática e estou a dois ou três anos como professora 

do município de Fortaleza. 

 

Augusto: Eu vou pedir professora para a senhora falar um pouco da sua formação profissional. 
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Ana Patrícia: Eu terminei a minha primeira faculdade em 2016 – licenciatura em matemática 

– só que logo depois eu já entrei direto para Engenharia, então, eu não busquei entrar em 

alguma escola. Eu realmente fiquei focada só nos estudos de Engenharia. Depois de dois anos 

foi lançado o edital da prefeitura. Eu acabei passando e comecei o estágio em Engenharia na 

Fundação Nacional de Saúde e ao mesmo tempo passei para professora. Eu não queria perder 

esse vínculo com a minha área da Engenharia, porque eu preciso de experiência também para 

mais pra frente. Eu comecei a estagiar com vinte e um anos. O estágio permitiu que soubesse 

lidar com as pessoas... E fosse adquirindo mais confiança, para lidar com a diversidade... 

Nunca tinha tido experiência nenhuma no mercado de trabalho, não sabia como era a relação 

das pessoas dentro do trabalho, o estágio permitiu que eu tivesse essa percepção, apesar de 

nova eu não tinha tanta segurança. Concomitantemente com o estágio, eu entrei na escola, já 

com um pouco de confiança, acredito que por causa do estágio. Eu não tinha ido antes por 

falta de confiança mesmo. Então, eu comecei a conciliar: o estágio, a graduação, a 

especialização, o trabalho. A minha vida era muito corrida. Eu trabalhava na escola no 

Barroso21, era uma comunidade bem difícil e eu procurava sempre me colocar no lugar do 

aluno, tentando saber o que eles estavam passando, eu sempre procuro ser muito humana com 

os meus alunos. Eu fui pegando experiência, mudei de escola, a realidade mudou um pouco, 

saí do estágio, já tinha passado mais de um ano estagiando. Nesse momento eu decidi me 

dedicar só na escola ficar os dois períodos, foi a partir daí que eu fui me descobrindo como 

professora, fui pegando mais amor pela profissão.  

 

Augusto: No Edital de Boas Práticas22 o seu trabalho traz o título Raciocínio-Consciente, a 

senhora pode falar dessa experiência? 

 

Ana Patrícia: Quando eu cheguei na escola onde apliquei esse projeto, assim que eu cheguei, 

no segundo dia, o coordenador chegou e perguntou para todos os professores e professoras se 

alguém se interessava em participar do Edital de Boas Práticas. Eu li o edital e como eu sou 

da Engenharia Ambiental, eu busquei conciliar matemática e meio ambiente que era também 

o tema do meu Trabalho de Conclusão de turma na matemática: a educação ambiental. Eu já 

tinha um certo conhecimento, já sabia como funcionava, então, eu resolvi criar atividades que 

 
21 Bairro de Fortaleza que possui vinte nove mil oitocentos e quarenta e sete moradores distribuídos numa área de 

3,68 quilômetros quadrados. 

 22 Edital de Financiamento de boas práticas lançado pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza em 2018 

que visa valorizar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores dos componentes curriculares de 

matemática e ciências. 
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relacionassem essas duas temáticas. O nome Raciocínio Consciente foi colocado por causa do 

meio ambiente, para tentar trazer a discussão da educação ambiental para escola e conciliar 

a Matemática com alguma outra área da educação de uma forma que eu, usando as atividades 

certas, eu conseguiria conciliar as duas.  

 

Augusto: E o que incentivou a senhora a mobilizar essa estratégia da educação ambiental no 

ensino da matemática? 

 

Ana Patrícia: Primeiro eu percebi que a educação ambiental é distante da realidade da escola. 

Os professores por estarem acostumados com a metodologia tradicional acabam abordando 

assuntos da sua matéria sem muita criatividade por conta das dificuldades do cotidiano mesmo. 

Eu considero muito importante a educação ambiental na escola e por eu ser da área isso 

também facilitou, eu querer juntar essas duas matérias, e foi isso que eu resolvi fazer, juntar a 

educação ambiental, o olhar consciente sobre o meio ambiente, os cuidados com os recursos 

naturais, a atenção sobre resíduos sólidos, a importância em preservar a água com o ensino e 

a minha prática. Pensando nisso foi que eu vi a oportunidade de juntar a matemática com a 

educação ambiental. Eu lembro que eu fiz uma atividade em que se produzia sólidos 

geométricos feito com material reciclável, basicamente papelão. Antes eu fiz uma abordagem 

sobre sólidos geométricos, depois eu mobilizei os alunos dos nonos anos... A gente fez uma 

oficina para criar esses sólidos em papelão, a intenção era trazer para os alunos esse conceito 

de reutilizar certos materiais que serão descartáveis com a proposta de promover a consciência 

da reciclagem. Fizemos vários sólidos personalizados. Outra atividade que eu lembro foi a de 

fazer cartazes educativos, usando dado matemático em forma de porcentagem. A quantidade 

de água no planeta. Tantos por cento é de água salgada, tantos por cento é potável. Os alunos 

criavam gráficos, faziam cartazes, colocava por toda a escola e tinha o dia de apresentar 

também os trabalhos. Como se fosse uma feira, mas só com matemática e educação ambiental. 

Eu lembro que foi abordado a questão das queimadas. Perguntas como: em quanto tempo os 

oceanos vão ter mais plásticos do que peixes? Então, os alunos faziam essa associação 

matemática com educação ambiental. Eu dava as medidas e eles criavam sólidos com 

diferentes dimensões, em seguida a gente conversava usando os sólidos que o próprio aluno 

criou a respeito de aresta, volume, área, entre outros assuntos referente a esta temática.  

 

Augusto: O que determinou, o que levou a senhora a realizar essa prática? Teve algum fato em 

especial que a levou a trabalhar dessa forma? 
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Ana Patrícia: Quando eu fazia o nono ano, teve a semana do meio ambiente na escola que eu 

estudava. A semana cultural. Então, a gente tinha que construir um globo que representaria o 

planeta. Eu participei e me engajei muito nesta construção. Eu acredito que foi nesse momento 

que eu comecei a criar essa preocupação de ambientalista por conta das estruturas, porque a 

gente criou um globo muito grande na escola. Um globo enorme de ferro, com três metros, e 

eu lembro da mobilização que a gente teve para procurar ferro. Eu lembro que esta experiência 

fez a gente ter autonomia. Quando eu cheguei para ser professora, eu quis passar essa ideia 

de autonomia para as salas que eu lecionava para que alunos e alunas fossem responsáveis 

por determinadas atividades e se sentissem empolgados ou empolgadas para fazer aquilo e 

também para mudar a rotina de aula de matemática, porque, como você sabe, tanto os alunos 

como as alunas têm um grande receio por matemática, medo de matemática. A minha intenção 

é trazer um outro olhar para a matemática e, também, para que não fique uma aula tão 

metódica, tão tradicional, tão lousa, caderno, exercício. A proposta é fazer uma matemática 

com menos receio, menos medo.  

 

Augusto: Para a realização dessa prática a senhora recebe algum apoio de coordenação da 

escola, do distrito ou da SME? 

 

Ana Patrícia: O apoio da escola foi total. Da Secretária Municipal de Educação (SME) também, 

sobretudo por causa do edital de boas práticas que financia os projetos. Eu acredito que muitas 

dificuldades dos professores é realmente a questão de material para trabalhar em sala de aula. 

E o incentivo da prefeitura, da SME, foi muito relevante para eu conseguir realizar essa 

atividade em sala. A escola também apoiava muito. A escola estava sempre presente, às vezes 

precisava de um material que eu não tinha colocado no projeto, uma folha, um pincel, algum 

recurso pedagógico, a escola estava sempre pronta e disposta a ajudar. A escola abria no 

sábado... Por exemplo, quando eu não queria atrapalhar muito o conteúdo curricular, muitas 

vezes quando não tinha uma determinada aula, a gente utilizava o tempo dessa aula para 

terminar as atividades do projeto. Então, o apoio foi total, tanto da secretaria como da escola.  

 

Augusto: Como a senhora avalia a receptividade dos seus alunos e alunas para com essa prática 

em sala de aula?  
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Ana Patrícia: Eu sempre procurei criar um vínculo com meu aluno. Um vínculo mesmo de 

amizade, de apoio para que eu possa meio que cobrar dele. Por exemplo, eu sempre estava nos 

intervalos com os alunos. Eu nunca fui aquela professora de ficar na sala dos professores ou 

professoras na hora do intervalo. Eu sempre estava reunida com os alunos ou alunas na 

cantina, por exemplo. Pegava a merenda, sentava com minha turma. Quando alguma aluna 

estava escutando uma música eu procurava me relacionar para tentar criar um vínculo, para 

em sala de aula criar esse afeto e consequentemente eu pedir mais empenho e atenção nas 

minhas aulas. Esta minha forma de agir ajudou bastante. Tanto é verdade que quando disse do 

projeto foi uma empolgação geral. Na aplicação do projeto eu fiz tipo uma competição com os 

nonos anos, eram três nonos: A, B e C, e eu acordei que os sólidos que ficassem mais bonitos 

os autores iriam ter uma pontuação, eu fiz tipo uma competição para estimular também, o que 

foi bem recebido, mas, os frutos do projeto não se resumiram só em competição. Algumas vezes 

eu chegava na sala de aula e tinha na lousa mensagem de apoio para mim, para o meio 

ambiente, para os pais, essa era outra proposta do nosso projeto: a importância do respeito 

tanto para com os pais, como para as pessoas, quanto para o meio ambiente. Eu recordo que 

teve um dia em que eu cheguei na sala e duas alunas tinham escrito no quadro “respeite o meio 

ambiente, dê orgulho aos seus país” ... esse simples gesto me deixava muito encantada, porque 

o que eu estava tentando ensinar tinha algum resultado na vida e na prática escolar.  

 

Augusto: A senhora poderia narrar como foi a experiência ao aplicar na sala de aula esse projeto 

da senhora que foi aprovado no Edital de Boas Práticas? 

 

Ana Patrícia: Eu não me recordo muito, mas, foi para melhorar a consciência em relação ao 

desperdício de papel, porque em algumas salas o desperdício de papel era gritante. Então, eu 

fiz a seguinte pergunta: De onde vem o papel? Comecei a quantificar... Eu não avisava. Eu 

passava uma atividade e no final da aula eu abordava a questão novamente. Vamos ver quanto 

de papel a gente produziu hoje? Fazia a quantificação dos papeis, fazia equivalência. Então, 

isso deve ter ajudado a disseminar a ideia de que não se deve desperdiçar papel porque o papel 

é um recurso que vem de uma árvore. Essa foi uma das atividades. Teve outra que a gente não 

conseguiu concluir, por causa da pandemia, que era a de criar um espaço educacional 

relacionando matemática e meio ambiente. A ideia era criar um espaço onde teria materiais 

recicláveis em forma de jogos criados em sala de aula para serem usados na hora do intervalo. 

A proposta do projeto era despertar a consciência em relação ao meio ambiente e ao mesmo 

tempo envolver a matemática nesta questão.  
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Augusto: A senhora teria alguma outra prática ou experiência de ensino que julgasse 

interessante compartilhar? 

 

Ana Patrícia: Sim. Eu percebi que tinha muitos alunos e alunas com depressão. Eu acho que 

várias escolas enfrentam esta situação. São alunos e alunas que se cortam e, apesar da escola 

ter o apoio, a mediação, o acompanhamento, eu também trabalhava isso em sala de aula. 

Tirava os minutos finais da aula. Eu fazia assim: Vamos fazer uma roda de conversa, vamos 

expor nosso sentimento, vamos dizer o que está nos incomodando, a partir disso 

conversávamos, trocávamos ideias, nos ajudávamos, nos apoiávamos. Quem não quisesse se 

identificar, que as vezes isso acontecia, escrevia num papel. O que lhe incomodava, o 

sentimento ruim, eu lia aqueles papeis para a turma e a própria turma dava sugestões para 

aquelas questões, assim, ninguém ficava exposto a alguma brincadeira de mal gosto. Foi muito 

bacana essa experiência que eu usava em sala de aula. Marcou muito mesmo. Não tinha nada 

a ver com matemática nem com educação ambiental, mas são coisas que acontecem no nosso 

dia-a-dia que precisam ser vistas. 

 

Augusto: Professora, e essa sua forma de lecionar matemática ajudava ao aluno a aprender o 

conteúdo matemático? 

 

Ana Patrícia: Eu falei que eu criava o vínculo para que na sala de aula [pudesse] conquistar 

um respeito e uma liberdade com toda a classe, e eu percebia que isso facilitava. Quando eu 

parava para explicar, dizia: “olha gente, agora é horário de explicação, vocês precisam 

prestar atenção, porque são conteúdos importantes que vocês precisam saber”. Então, era 

geral na sala o empenho no exercício, certamente tinha alguns/algumas com certas 

dificuldades, e eu sempre procurei dar atenção aos que não deixam a sala quieta. Sempre tem 

um grupo que atrapalha, toda classe tem. Eu sempre trazia este grupo para minha mesa. Eu 

sempre tentava pegar aquele grupinho que mais conversa, colocava-o ao redor da minha mesa: 

“vamos aqui, o que é você está sentindo?”. A maioria não presta atenção na matemática 

porque não entende, não tem a base. Então, eu pegava e perguntava: “você sabe multiplicar? 

Sabe dividir?” Porque não adianta eu passar um conteúdo para o aluno se a turma não sabe 

a base. Então, eu pegava esse grupo que é difícil e trazia para perto de mim, na minha mesa, 

para eu tirar a dúvida de cada um e de cada uma. Assim, eu não tinha tanto problema. Meu 
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trabalho era com determinado grupo? Então, eu o trazia para perto de mim. E isso funcionava 

bastante porque eu notei nas avaliações um melhor desempenho deste grupo.  

 

Augusto: E o corpo docente? Como é a reação do corpo docente para com essa metodologia 

usada pela senhora? 

 

Ana Patrícia: Tinha muito professor que me procurava para gente fazer parceria, para a gente 

aplicar em conjunto um certo conteúdo. Eu percebia uma certa admiração em outros; alguns 

com ciúme, mas, é o que acontece na nossa vida humana. Porque [como] eu sou aquela 

professora de ficar com a minha turma na hora do intervalo, então, o meu contato com os 

professores e professoras era mínimo. Era só na hora do planejamento ou quando tinha 

reunião na hora do intervalo, que o diretor tinha que explanar alguma recomendação, 

qualquer outro informe.  

 

Augusto: E como se deu professora a construção dessa metodologia de ensino?  

 

Ana Patrícia: Eu vim de uma família muito carente, então, eu sei da realidade da escola pública. 

Eu não passei pelas mesmas dificuldades, mas eu acredito que eu compartilhei de alguns 

sentimentos. Eu sempre estudei em escola pública, sempre. Toda a minha vida eu sempre 

estudei em escola pública. Então, eu sinto o que é aquilo, o que é não ter espaço. Eu perdi meu 

pai aos seis anos de idade, meu pai era traficante. Então, isso fez que eu olhasse meus alunos 

e alunas da forma como eu era quando era menor. Eu nunca tive contato mais próximo com 

meus professores ou professoras. Sempre tinha aquele olhar de hierarquia, de superioridade. 

Quando eu cheguei na escola para ser professora, eu procurei mudar essa relação de 

hierarquia. Eu até tive uma professora que me tratava bem, com carinho, que eu acho que foi 

com ela que eu aprendi a prestar mais atenção, ter mais cuidado para com a turma que eu 

leciono. Quando me tornei professora eu queria que meus alunos e minhas alunas sentissem 

por mim o que eu sentia pela minha professora, que me olhava com olhar diferente, que me 

tratava muito bem, que tinha um carinho grande por mim. Eu até hoje admiro muito essa 

professora. Eu acredito que isso colaborou para com essa minha forma, essa metodologia que 

eu uso em sala de aula.  

 

Augusto: A sua formação profissional influenciou a senhora a optar por esta forma de trabalhar 

em sala de aula? O que influenciou a elaboração desta prática? 



98 
 

 

Ana Patrícia: Na verdade, teve pouca influência. Eu fui bolsista do PIBID. Então, eu novinha, 

dezesseis, dezessete anos, eu fui para escola, eu tive essa experiência do PIBID na escola. Eu 

era praticamente da idade dos alunos e das alunas. Então, eu procurava fazer o que lhes 

agradavam. Mas, eu penso que a experiência do PIBID influenciou também na minha forma 

de agir quando tive que assumir uma sala de aula. 

 

Augusto: Agora, esse espaço professora é reservado para senhora acrescentar algo que eu não 

perguntei e a senhora gostaria de registrar. 

 

Ana Patrícia: Eu não iria falar sobre a minha vida pessoal. Sobre o que eu passei na infância, 

a respeito do meu pai, mas como eu já entrei neste quesito que eu te falei... Eu acho importante 

que os professores e professoras procurem vê alunos e alunas de maneira mais humana. Eu sei 

que muitos professores e professoras, de tantos anos de sala de aula, acabam ficando mais 

rudes, eu sei que cada um tem sua característica. Mas, eu acredito que essa não é a melhor 

forma de lecionar. Então, o que eu tenho a dizer é que é essencial ser mais humano, mais amigo 

e procurar outras maneiras de trabalhar em sala de aula e que tente se atualizar a cada 

momento, porque a maneira que a gente aprendeu na época que a gente era [aluno] não se 

aplica hoje em dia, porque a atmosfera escolar é diferente. A escola mudou pouco, mas quem 

a frequenta não é o mesmo nem a mesma. Por exemplo, antes da pandemia eu já usava o google 

classroom 23em sala de aula. Esse ano eu já entrei usando o google sala de aula, já para 

incentivar, porque eu sei que o aluno e a aluna gostam de celular. Por isso, eu já entrei o ano 

2020 fazendo isso, sem imaginar o que iria acontecer esse ano. Então, quando começou o 

isolamento, eu continuei o que já aplicava em sala de aula. Eu disse: a gente vai continuar da 

mesma forma, nossas aulas pelo google, nossas atividades vão ser por lá, pelo celular, usando 

vídeos. É difícil falar, mas procurei novas maneiras de cativar mais minha turma, porque 

muitas vezes o desinteresse é devido a estrutura familiar que praticamente não tem. A 

comunidade da escola pública não tem uma estrutura familiar, essa estrutura familiar que 

quem frequenta a escola particular tem. É por isso que eu tento me colocar no lugar de quem 

está me ouvindo, eu sempre procuro conversar com os alunos e alunas sobre o ensino médio, 

a faculdade. Depois da faculdade você vai se especializando, tem mestrado, doutorado, já para 

ampliar os horizontes...  

 
23 Recurso do Google Apps para a área de educação lançado em 2014. 
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Augusto: Para finalizar nossa entrevista, eu vou perguntar qual seria a mensagem que a senhora 

diria para algum ou alguma colega sua que tem interesse em usar práticas semelhantes das suas 

no ensino de matemática? 

 

Ana Patrícia: Quando eu cheguei na escola disseram que essa minha empolgação é porque eu 

estava iniciando, que depois, com o tempo, eu ia me saturar. Mas, eu acredito que essa 

empolgação de iniciante fez com que eu tivesse um vínculo maior com os alunos e alunas e 

conseguisse o que a gente pretende que é conquistar o ensino-aprendizagem. Então, são muitos 

desafios! Eu, no primeiro ano, pequei sexto ano... eu queria desistir, então, a partir disso... eu 

pensava: “Não, tem alguma coisa errada. Eu preciso mudar. São só crianças, não devem ser 

assim tão difíceis. Eu vou tentar mudar a metodologia”, e era advertida pela coordenação que 

era assim mesmo, pois, a escola pública a gente sabe que tem muitos desafios, mas, se a gente 

olhar com olhar humano, com afeto para com aquele grupo que está atrapalhando, procurar 

manter um vínculo mantendo a questão do respeito e sempre se colocar no lugar do aluno ou 

da aluna, o interesse vem e a aula flui... vai ter aquele momento de abraçar, vão ter uns dias 

mais agitados, mas você tem que procurar melhorar sempre e encontrar uma maneira de 

chamar atenção da classe sem muita tensão... É isso que eu espero, que a partir dessa 

experiência, a maneira como eu tento lidar com meus alunos e alunas, isto mostre para novos 

professores ou professoras uma alternativa na busca de melhor adaptar-se diante dos desafios 

da escola pública.  

 

5.5 RETALHO Nº 18 – MEMÓRIAS DE EDIELMA SILVA DE LIMA 

 

Projeto: Encenando cálculos 

Data do encontro: 03/10/2020 

 

Augusto: Primeiro, eu vou pedir para a senhora falar um pouco da sua história de vida? 

 

Edielma: Meu nome é Edielma, sou professora da matemática. Professora substituta na 

prefeitura, porém sem contrato. Meu contrato se encerrou vinte de fevereiro. Fiz nova seleção, 

mas faltavam dez pessoas para eu ser chamada pelo novo edital, porém, por conta da 

pandemia, ainda não fui chamada. Quando comecei a ministrar aula eu ainda estava no sexto 

semestre de matemática. Eu me graduei e me pós-graduei pela Universidade Estadual Vale do 
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Acaraú24 (UVA). E eu iniciei a dar aulas no colégio do Estado, na CREDE 125, em 

Maracanaú26, quando eu ainda estava fazendo matemática. Eu tinha em mente que primeiro 

eu iria dar aulas no fundamental e depois eu iria para o ensino médio, porque, quando eu entrei 

na faculdade, faziam vinte anos que eu tinha terminado o meu ensino médio e o meu ensino 

médio foi um ensino médio técnico. Eu fiz técnico em contabilidade, mas foi feito em São Paulo, 

porque na época eu morava no Sudeste. Eu fui criada em São Paulo, dos seis anos de idade até 

os vinte e dois anos. Então, quando eu entrei na faculdade, já faziam vinte anos que eu não 

estudava. Eu fiz apenas um mês de um cursinho, no bairro mesmo, algo bem básico na 

matemática só para relembrar algum conteúdo, porque eu sempre gostei muito de cálculos. 

Então, eu fiz esse reforço de um mês e fui enfrentar o vestibular da UVA, aos trinta e sete anos 

de idade, e consegui aprovação. Fiz o curso na faculdade do Colégio Imaculada Conceição, 

na Avenida Santos Dumont. Eu tive muita dificuldade porque tinha muitos assuntos na 

faculdade que eu não estava sabendo, que eu não estava lembrando. Porém, eu sempre fui 

muito de pedir ajuda. E você sabe que quando nós gostamos de algo, seja qual for a profissão, 

com dedicação e esforço a gente consegue sucesso. O fato é que em 2009 eu comecei no ensino 

médio, passei por várias escolas do Estado, e comecei no ensino fundamental no ano de 2016 

na Prefeitura do Eusébio27, e foi lá que eu comecei a ver algumas aulas diferenciadas, algumas 

práticas diferenciadas na matemática. Quando eu vim para a prefeitura de Fortaleza eu fui dar 

aula na Escola José Júlio da Ponte28 e lá nós temos a eletiva29, e essa eletiva ajuda muito 

porque sempre são dois professores que dão as aulas e são sempre disciplinas diferentes.  

 

Augusto: Eu vou pedir professora para a senhora falar um pouco da sua formação profissional. 

 

Edielma: Eu sou graduada pela UVA e fiz a pós-graduação também na UVA, Metodologias do 

Ensino da Matemática. Mas, o que eu vi mesmo foi um estudo filosófico e histórico da 

matemática, quando na verdade a gente deveria ter visto metodologias que servissem para dar 

uma animada na aula pelo menos uma vez por semana. A esse respeito, algo bem interessante 

 
24 Instituição de ensino superior criada em 1968 e transformada em Fundação em 1993 com sede na cidade de 

Sobral. 
25 Centro Regional de Desenvolvimento da Educação que atende as escolas que fazem parte das seguintes cidades 

cearenses: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Guaiuba, Itaitinga Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. 
26 Município pertencente a região metropolitana de Fortaleza criado em 1983 que possui uma densidade 

demográfica equivalente 1960,25 habitantes por quilômetros quadrados de acordo com censo de 2010. 
27 Município pertencente a região metropolitana de Fortaleza que tem cinquenta e um mil novecentos e três 

habitantes. É a única cidade do Norte-Nordeste que possui um Sistema de Transporte Público Gratuito. 
28 Escola Municipal localizada no Bairro Bela Vista, ainda não foi avaliada pelo IDEB. 
29 Disciplina eletiva existente apenas no currículos das escolas da Rede de Ensino de Fortaleza que oferecem a 

modalidade de Ensino integral. 
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que eu tenho para te dizer é que eu participei de algumas formações da Prefeitura do Eusébio 

que teve sim alguns jogos interessantes, algumas coisas envolvendo matemática, jogo da 

memória que trabalha a tabuada, e teve também a corrida da tabuada muito interessante 

também. Fiz muito com os alunos dos sextos e sétimos anos esse jogo. Mas assim, eu aprendi 

algumas dinâmicas na formação do Eusébio, pouco mesmo, porque o pessoal vai mais para 

fazer leitura, para passar um slide, de forma que eu aprendi que é importante trabalhar com a 

ludicidade... eu tirava pelo menos duas vezes por mês para fazer joguinhos de matemática com 

os alunos. Então, a minha formação pedagógica é graduada e pós-graduada e tenho também 

as formações ministradas pelo distrito. 

  

Augusto: No Edital de Boas Práticas o seu trabalho traz o título “Encenando Cálculos”. A 

senhora pode falar dessa experiência? 

 

Edielma: Aquelas boas práticas que eu fui escolhida para fazer com matemática e arte, nós 

não chegamos a realizar. Primeiro o material não chegou a tempo e segundo tanto eu quanto 

a professora de artes, nós duas, somos professoras substitutas da prefeitura, então, no ano 

passado ela saiu da escola e esse ano em fevereiro fui eu quem saí, então, nós não chegamos a 

realizar. O que eu posso te dizer é que eu fiz um trabalho com outro professor de artes na 

eletiva porque eu fazia parte da escola de tempo integral. Então, eu fiz um trabalho de artes 

na eletiva. Nós fizemos aquela peça “Os Saltimbancos”, e o que foi trabalhado de matemática 

foi a construção do cenário, as formas geométricas. Nós fizemos o cenário partindo das formas 

geométricas. Então, o único trabalho que teve de arte e matemática foi esse. Nós fizemos as 

formas geométricas em 3D. Fizemos os bancos, as árvores e o material concreto da peça. 

 

Augusto: E o que incentivou a senhora a mobilizar essa estratégia de relacionar arte com o 

ensino da matemática? 

 

Edielma: Quando nós participamos de uma boa formação, essa boa formação nos traz um 

incentivo. Eu lembro muito bem que no Eusébio eu participei de uma excelente formação. Que 

foi aquela formação prática! Não foi a teórica. E nesta formação foram apresentados vários 

jogos matemáticos. Foi usando os jogos matemáticos que eu comecei a perceber a dificuldade 

dos alunos, a partir desta constatação eu comecei a avaliar os alunos, as dificuldades deles de 

entender o que nós falamos ou o que nós fazemos no quadro. Foi então que eu notei que 

precisava mudar a minha prática, busquei sair da mesmice tentando me renovar justamente 
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porque os alunos e alunas têm essa aversão pela matemática. Neste sentido, eu levei uma 

dinâmica unindo matemática e português que continha as quatro operações. Eu pedi que a 

classe escrevesse 100 palavras com a letra A, enumerando-as, e depois eu coloquei quatro 

questões. Subtraia a décima palavra da quinta e depois multiplique o resultado. Quando eu 

apliquei esta estratégia eu percebi que eu tive um bom domínio de sala, que houve participação 

e interesse por parte de alunos e alunas. Eu percebi que a turma prestou atenção, pensou, 

brincou e resolveu as questões propostas, e foi a partir desta experiência que eu comecei a 

pesquisar novas estratégias para ensinar matemática. Eu lembro também que uma vez, no 

Eusébio, eu dividi a sala em grupos e pedi para que a classe pensasse e criasse um quebra 

cabeça com o conteúdo ministrado durante o semestre. Eu confesso que fiquei surpresa com a 

imaginação, com a habilidade, com a criatividade e com o resultado apresentado. Então, o que 

me incentivou a pensar nisso foi melhorar as minhas aulas, foi pensar numa forma do aluno e 

da aluna realmente aprender sem ser só resolvendo exercício, mas também de uma maneira 

que pudesse trabalhar o raciocínio lógico. 

 

Augusto: Para a realização dessa prática a senhora recebe algum apoio de coordenação da 

escola, do distrito ou da SME? 

 

Edielma: Na prefeitura do Eusébio era complicado, nós não tínhamos ajuda. A ajuda era 

praticamente quase zero. Já na prefeitura de Fortaleza era um pouco diferente. Por exemplo, 

eu tive uma experiência na Escola Recamonde de Campelo30, eu tentava fazer aulas práticas. 

Nesta escola tem um acervo de jogos matemáticos muito grande, porém, é trancado na sala da 

coordenação, mas mesmo assim eu falava com o coordenador e pedia, pegava e levava, tinha 

por exemplo dominó da multiplicação que dava para trabalhar as quatro operações, assuntos 

bem básicos, bem simples, mas que dava para utilizar, mesmo com a clientela desta escola 

sendo um pouco complicada. Na minha segunda escola de Fortaleza que eu fiquei por dois 

anos, o Júlio da Ponte, escola de tempo integral, tinha o laboratório de matemática, porém, 

nós tínhamos pouco material, então, eu fazia o que aprendi nas formações do distrito; eu 

confeccionava os jogos em sala de aula. Você sabe, a propaganda na televisão é linda e 

maravilhosa, porém, na realidade, nós sabemos que é complicado, que é difícil. Mas, é preciso 

dizer que eu tive muito apoio da direção, da coordenação, se eu precisasse de algum material 

a gestão sempre davam um jeito de conseguir. Por fim, saiu esse edital de boas práticas que 

 
30 Escola Municipal situada no Bairro Bonsucesso que tem 45 profissionais da educação e foi avaliada com nota 

5,3 no IDEB de 2018. 
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nós iríamos receber fundos exatamente para isso, porém, chegou atrasado, mas foi comprado 

algum material sim. Falando em relação a essa peça dos Saltimbancos, ela foi encenada 

durante a eletiva. Funciona assim: são duas horas de aulas por semana durante uns três meses 

mais ou menos, para, no final, acontecer a apresentação geral para a escola. Então, fizemos o 

cenário com os alunos, outra parte o professor de arte conseguiu no Instituto Federal do Ceará 

(IFCE). Ele conseguiu roupas, o painel principal e o restante do material nós mesmos fizemos 

com a participação da turma.  

  

Augusto: Como a senhora avalia a receptividade dos seus alunos e alunas para com essa prática 

em sala de aula?  

 

Edielma: No início, quando vamos aplicar pela primeira vez a estratégia, a receptividade não 

é muito boa. A turma pensa que vão brincar, que não é uma aula, que a professora está 

enrolando, porém, quando a aula começa, quando a turma vê que é uma prática séria, que foi 

bem elaborada, que foi feita para benefício e buscando facilitar o aprendizado a gente vai 

conquistando aos poucos a atenção do grupo e a classe começa a perceber que não é 

brincadeira. Quando finalmente os alunos veem que você realmente preparou uma boa aula, 

que você saiu do tradicional, a gente começa a sentir o engajamento, a participação e a 

receptividade por parte da classe é muito boa. Eu entendo assim: tudo que é o novo, a pessoa 

primeiro rejeita, quando começa a fazer, a praticar, e ver que pode ser bom, passa a aceitar. 

Eu avalio como sendo uma receptividade [de] boa pra ótima, porque com o tempo melhora, 

começa com rejeição, rejeitando, depois vem a aceitação, ao ponto do educando perguntar 

pela atividade quando a gente passa um tempo sem fazer. 

 

Augusto: A senhora poderia narrar como foi a experiência ao aplicar na sala de aula esse projeto 

da senhora, que foi aprovado no Edital de Boas Práticas? 

 

Edielma: É aquilo que eu te disse: o edital de boas práticas não foi realizado, então, eu não sei 

como ela iria encaixar a matemática no teatro. Eu só sei que nós iríamos fazer. Talvez 

representando peças. As peças teatrais, os alunos e alunas iriam representar, por exemplo, os 

símbolos matemáticos. Eu não sei como nós iríamos realizar, mas nós irámos! Já na eletiva, 

com o professor de artes, nós utilizamos uma peça normal, Os Saltimbancos, que todo mundo 

conhece, e a matemática entrou na forma geométrica. Então, naquela eletiva, os alunos e 

alunas estudaram as peças geométricas e perceberam que elas poderiam ser utilizadas no dia 
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a dia, na construção de casa, no teatro, no banco da praça, na representação de uma casa com 

o telhado em forma de triangulo, enfim, a matemática entrou neste sentido na construção 

mesmo do cenário. 

 

Augusto: A senhora teria alguma outra prática ou experiência de ensino que julgasse 

interessante compartilhar? 

 

Edielma: Tenho sim. No ano passado, a eletiva do segundo semestre foi feita com os nonos 

anos e foi com o professor de matemática e português. Então, fui eu e a professora de português 

da Escola Júlio da Ponte. Foi feito o desafio nessa eletiva da gente passar estratégias sobre o 

SPAECE.31 Então, nós tínhamos esse desafio... porque os alunos e alunas, quando se fala em 

eletiva, pensam mais em prática e não em aula, e nós tínhamos esse desafio de preparar aulas 

para o SPAECE. Era a primeira vez que a escola estava participando do SPAECE, que foi no 

ano passado, pois, foi o primeiro ano que a escola tinha turmas do nono ano. Nós começamos 

passando alguns vídeos. Primeiro explicamos o que era o SPAECE, os benefícios, e depois nós 

passamos filmes. Filmes bem intrigantes, de reflexão. Por exemplo, nós passamos “Nise”. 

32Trata-se de um filme que fala sobre alunos e alunas especiais, porque antigamente, há muitos 

anos atrás, existiam preconceitos com as pessoas que tinham problemas mentais. Então, 

passamos esse filme, baseado em fatos reais, e depois nós passamos aquele filme que fala sobre 

a presença das mulheres na história da matemática, o nome dele é “Estrelas além do tempo”. 

33Conta a história de três mulheres negras amigas que, na época que elas viviam, as mulheres 

não podiam progredir muito e principalmente os negros. Existia aquele racismo. Então, nós 

usamos essa metodologia, passamos um filme falando basicamente de matemática, que é 

“Estrelas além do tempo”, e o outro tratando do psicológico para tentar despertar a atenção 

das turmas para o SPAECE. 

 

Augusto: E o corpo docente? Como é a reação do corpo docente para com essa metodologia 

usada pela senhora? 

 

 
31 Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará foi implementado em 1992 pela Secretaria de 

Educação (SEDUC) e considera a importância da avaliação como instrumento eficaz de gestão. 
32 Filme brasileiro disponível no youtube que foi lançado em 2016 intitulado “Nise - O coração da loucura”. 
33 Filme norte-americano produzido em 2016 e disponível na plataforma Telecine Play. 
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Edielma: Eu acho que essa pergunta eu não vou saber te responder. Não sei... eu acredito que 

eu nunca tive nenhuma reação contrária. Então, eu acredito que aceitam bem. Na verdade, eu 

não sei como te responder essa pergunta. Eu sei que no Júlio da Ponte se trabalha muito essa 

prática, não só com os professores e professoras de matemática, mas, também, com os das 

outras disciplinas, por isso acredito que o corpo docente não deve se opor.  

Augusto: E como se deu, professora, a construção dessa metodologia de ensino?  

 

Edielma: Como eu já te disse, eu não estou falando do Edital de Boas Práticas. Eu estou falando 

porque usamos teatro na eletiva e o porquê se deu, porque o professor de artes já tinha em 

mente essa peça e que dava para utilizar... Como eu estava fazendo a eletiva com o professor 

de artes, e a área dele era teatro, dança, então ele escolheu teatro. Já nas Boas Práticas, que 

não chegamos a realizar, também seria usado o teatro porque a professora de artes era 

formada em teatro. O que eu posso acrescentar mais é dizer que a construção dessa prática é 

pensada no dia do planejamento, ou melhor, no horário, pois, como estamos numa escola de 

tempo integral, nós temos planejamento todos os dias de 16h até 17h.  

 

Augusto: A sua formação profissional influenciou a senhora a optar por esta forma de trabalhar 

em sala de aula? O que influenciou a elaboração desta prática? 

 

Edielma: Influencia sim. Eu comentei contigo no início que nós já sabemos que a matemática 

é vista como um monstro, um bicho de sete cabeças, então, nós temos que mudar essa história 

e nós somos profissionais da matemática não para bancar o terror, mas, sim, pra ensinar, pra 

melhorar e ajudar na aprendizagem discente. Então, a minha formação recebida nos cursos 

oferecidos pelo distrito incentiva muito. Eu querer mudar essa visão mais pesada da 

matemática, mas, isto a gente não aprende na universidade não... 

 

Augusto: Agora, esse espaço professora é reservado para senhora acrescentar algo que eu não 

perguntei e a senhora gostaria de registrar. 

 

Edielma: Eu acredito que você, nas suas perguntas, deu espaço para tudo. Eu não tenho mais 

nada a acrescentar não. Só agradecer pela oportunidade. Foi muita boa a nossa conversa. Eu 

espero que você tenha ficado satisfeito com o que eu pude passar para você, com o que eu pude 

vivenciar nesse pouco tempo que eu tenho de professora, de educadora. Eu estou na educação 

desde 2009, então, eu tenho pouca experiência. Só quero acrescentar que eu já fui Professor 
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Coordenador de Área (PCA). 34Fui Professora Coordenadora de Área de Ciências da Natureza 

e Matemática, no Estado. Eu pude coordenar professores e professoras de matemática, 

biologia, química e física, foi muito bom esse período. Fui por duas vezes PCA.  

 

Augusto: Para finalizar nossa entrevista, eu vou perguntar qual seria a mensagem que a senhora 

diria para algum ou alguma colega sua que tem interesse em usar práticas semelhantes das suas 

no ensino de matemática? 

 

Edielma: Eu acredito que a mensagem principal é a seguinte: se nós temos o desejo de fazer 

algo para melhorar a qualidade de aprendizagem do nosso público, nós não devemos esperar 

ter todo os mecanismos para realizar, ou seja, receber todos os mecanismos para realizar. Eu 

digo isso porque muitas vezes podemos pensar: “a escola não tem material suficiente [para] 

que eu possa trabalhar, não tem suporte”, mas, se você deseja, se você quer dar uma aula 

diferenciada, então, você tem que correr atrás. Infelizmente, nós sabemos que no Brasil é 

assim. Para que nós possamos dar boas aulas, aulas diferenciadas, nós temos que correr atrás.  

 

5.6 RETALHO Nº 19 – MEMÓRIAS DE DALMÁRIO HEITOR MIRANDA DE ABREU 

 

Técnico da Secretária de Educação do Município 

Data do encontro: 31/10/2020 

 

Augusto: Primeiro, eu vou pedir para a senhor falar um pouco da sua história de vida. 

 

Dalmário: Eu nasci numa família de nove irmãos. Perdi minha mãe muito cedo, meu pai criou 

todo mundo. Todo mundo se criou na verdade. Naquela época, a gente se criava sozinho, hoje 

é que existe toda uma proteção. Eu sou de um tempo que a gente se criava sozinho. Mas, isso 

não me leva a crer que tal fato possa facilitar o sucesso da pessoa. Eu acho o contrário, eu 

acho que quanto mais os pais [são] presentes, na questão da educação, há uma probabilidade 

maior do sujeito conquistar seus objetivos dentro do que deseja. Eu tive uma vida 

supertranquila! Sempre fui uma pessoa muito responsável com os meus afazeres. A minha vida 

tem uma história muito interessante... Não me arrependo de nada do que fiz. Não me arrependo 

do que escolhi para minha profissão. Ser professor para mim foi um marco na minha história. 

Eu sou grato por esta decisão, porque eu tive muito próximo de ser médico. Eu passei na 

 
34 Profissionais que acompanham e orientam o trabalho docente nas escolas públicas do estado do Ceará. 
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Universidade Federal do Ceará (UFC) 35para Medicina e o final do processo era a redação, e 

eu não passei na redação. Graças a Deus! Hoje eu agradeço porque, sinceramente, eu não 

seria um médico competente como eu acho que sou na educação. A minha proposta para a 

qualidade da educação foi que me levou para esse campo. Depois eu desisti da Medicina. 

Passei em Farmácia na Federal. Não cheguei a cursar e fui fazer Matemática na UECE. 

Quando eu encontrei a matemática, eu vi o meu lado oposto, a minha complementariedade. O 

íon. O que me faltava: a matemática. Então abracei a matemática e fiz Ciência e Tecnologia 

na UECE; depois eu fiz a Licenciatura em Matemática. Antes se fazia o curso de licenciatura 

curta e plena. Fiz a curta que dá conta da ciência do primeiro até o ensino fundamental do 

sexto ao nono e a plenificação seria para ser professor da universidade mesmo, só com a 

licenciatura plena. Fiz a graduação na UFC e a especialização na Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), 36em Jogos Matemáticos; fiz mestrado na Universidade Federal do Ceará, no 

Ensino da Matemática. Hoje, eu estou há dois anos no doutorado na mesma linha de pesquisa 

da Universidade Federal do Ceará. Eu trabalho com avaliação em larga escala; o SPAECE37. 

Minha contribuição vai no sentido de que os professores têm que ter conhecimento do que seria 

avaliação na perspectiva social-política educacional, para que o professor possa trabalhar 

avaliação em sala de aula. Eu faço um contraponto entre avaliação interna e avaliação 

externa, o que o professor pode produzir a partir dessa leitura. Então, eu estou no doutorado, 

muito feliz, mas com muita responsabilidade. Eu digo para minha esposa que eu durmo e 

acordo pensando na minha tese. Existem pessoas que não valorizam muito o doutorado, mas, 

para mim, não é a questão do diploma, é uma questão mais histórica. De onde eu vim e aonde 

eu estou. Almejando um doutorado pela Universidade Federal do Ceará, que eu acho que tem 

um significado muito forte, uma compreensão cultural e social. Então, eu fiz esse percurso... 

Deve ter faltado alguma coisa que eu não disse, mas, a priori, é essa a minha vida. A educação 

ela está na minha essência. Eu sou professor da Prefeitura Municipal de Fortaleza, há treze 

anos eu estou na Secretaria de Educação, na Célula 538, formação de professor. Eu não estou 

atuando como formador porque passei no doutorado e reduzi minha carga horária. Então, eu 

estou nos trabalhos burocráticos, mas sempre dando subsídio à formação neste setor. Já dei 

minha contribuição também na sala de aula. Passei oito anos em sala e agora estou na 

 
35Autarquia vinculada ao Ministério da Educação fundada em 1954 como um resultado de amplo movimento da 

opinião pública. 
36 Fundação Educacional do Estado do Ceará referenciada por meio de decreto governamental em 1973. 
37 Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará foi implementado em 1992 pela Secretaria de 

Educação (SEDUC) e considera a importância da avaliação como instrumento eficaz de gestão. 
38 Setor de desenvolvimento curricular ligado à Secretaria de Educação Municipal. 
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Secretaria de Educação buscando contribuir de uma forma diferenciada. Vê se eu consigo fazer 

a roda girar... mas, para fazer a roda girar é complicado. A educação para resultados é 

complicada. São metas para serem alcançadas. Não é muito fácil, e ainda mais para quem 

deseja que haja uma mudança significativa na educação. É um processo muito longo. Eu estava 

ontem lendo um livro que dizia assim: se você fizer uma certa leitura, por exemplo, das 

reformas educacionais em todo mundo, você percebe que não há avanço. Você não consegue 

fazer, objetivar a formação de professores... uma mudança nessa perspectiva do 

profissionalismo do professorado. Então, assim a gente fica estudando e tentando buscar a 

qualidade para a educação, e da nossa educação na verdade.  

 

Augusto: Eu vou pedir, professor, para o senhor falar um pouco da sua formação profissional. 

 

Dalmário: A minha formação profissional foi pela Universidade Estadual do Ceará, onde eu 

tive professores belíssimos, professores que marcaram a minha vida. A universidade me deu 

um vasto conhecimento sobre o conteúdo, sobre o domínio, sobre as formas. Ser um professor 

“dedutivista” do conhecimento, ser um professor expositivo. Eu recebi esse legado de forma 

muito forte na universidade. Então, eu sou dessa escola, fui para a sala de aula dentro dessa 

perspectiva, mas, quando eu adentro a sala de aula... e são duas salas de aulas diferentes, 

porque eu ensinei na escola particular e na pública, eu participei das duas, e também dei aula 

na universidade muito tempo. Eu dei, por quinze anos, aula nas universidades particulares e 

também na pública, no entanto, como convidado. Eu queria falar que o meu conhecimento na 

perspectiva da aprendizagem está muito focado para a escola particular, porque abraça muito 

a questão positivista do conhecimento, pois o positivismo bate numa questão muito forte que 

seria a questão conceitual, eles trabalham muito o fato, o conceito. O aluno e aluna aprende o 

conceito, aplica o conceito e tira-se uma nota. Mas, a universidade pouco me ensinou para que 

serve a matemática na prática... A universidade me deu todo esse subsídio do conteúdo, e 

quando eu cheguei na sala de aula, na escola pública na verdade, eu senti que eu tinha que 

retomar muitas coisas com relação à minha prática na sala de aula, porque prática, eu fazia: 

dava aula expositiva, apresentava os problemas para o aluno, resolvia os problemas diversos, 

passava e resolvia um trabalho dirigido (TD) e colocava os alunos em grupo e chamava isso 

de prática. E pensava que estava fazendo a teoria e a prática. Mas, a prática não é isso... entre 

a teoria e a prática existe a questão da equidade, não é nem qualidade, não é o ensino 

qualitativo, porque o qualitativo da impressão de que todos estão partindo do mesmo patamar. 

Isso é qualidade, onde são oferecidas as mesmas condições a todos, mas, dentro destes “todos” 
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existe um diferencial social muito grande, por isso eu uso equidade. E saber que as crianças 

têm a sua história e uma certa lacuna de conhecimentos da matemática prática por conta dos 

seus e dos problemas sociais que elas enfrentam. Por isso é preciso enxergar isso para que um 

dia a gente possa discutir uma educação de equidade. Porque [se] o aluno, a aluna só faz o 

que eu faço, então é um reprodutivista e nunca vai avançar para além do professor...  

 

Augusto: O Edital de Boas Práticas visa incentivar e promover práticas diferenciadas no ensino 

da matemática? Foram 50 projetos contemplados com esse edital. Como o senhor avalia esta 

iniciativa? 

 

Dalmário: Antes eu quero só contextualizar porque eu não participei enquanto formação... Eu 

não acompanhei como formador, mas eu acompanhei quando participei do processo da 

construção do edital, enquanto Secretaria. Semanticamente a palavra já é bem interessante. 

Eu acho que é positivo. Tem a sua importância, tem a sua colaboração no processo de ensino 

e aprendizagem na educação. Isto é fato. No entanto, não é o objeto em si, mas é a estrutura, 

da forma como elas são planejadas dentro da Secretaria de Educação que é preciso estruturar 

mais o acompanhamento, o feed back. Os professores exercem muitas boas práticas na sala de 

aula, pelo que eu conheço e pela minha história dentro da secretaria de educação, os 

professores são muito esforçados. Então, essas boas práticas elas vêm não como uma 

substituição, mas como um meio de subsidiar a aula dos professores. Elas são de uma 

importância muito significativa. O problema é que precisa de uma formação para o professor 

para que este tenha uma compreensão mais epistemológica, na perspectiva de como formar o 

conhecimento a partir das práticas. Só que existe uma diferença entre as escolas da prefeitura 

de Fortaleza. É obvio que ele pode fazer essa prática, tem escola que você pode fazer essa 

prática, mas tem escola que não cabe essa prática. A proposta da prefeitura de Fortaleza é 

excelente! A questão é estrutural. A questão é o acompanhamento... Mas é importante também 

discutir o que é “a boa prática”. Muitas vezes, o professor e professora age de uma forma 

muito pragmática. Ele ou Ela acha que somente colocando a prática para o aluno vai fazer o 

aluno aprender. Então, é preciso nas boas práticas, também, se aliar a questão metodológica, 

teórica. É preciso um bom estudo teórico para se fazer uma boa prática. Nós temos uma 

metodologia muito interessante do professor Hermínio Borges, da Universidade Federal do 

Ceará, com a Sequência Fedathi39; nós temos uma metodologia muito boa de resolver 

 
39 Método de ensino idealizado no início de 1970 pelo professor Hermínio Borges Neto que centraliza a ação do 

professor em sala de aula no aluno ou na aluna. 
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problemas de George Polya. 40Eu acho que falta, para que essas boas práticas darem certo, se 

levar essa discussão de maneira mais ampla para o professorado da prefeitura de Fortaleza. 

E eu lembro que prática é uma coisa e práxis é outra. Você vai morrer de fazer prática com o 

aluno, aluna e não vai atingir o que deseja que é a conquista da aprendizagem, mas se o aluno 

ou aluna a partir daquela prática pensar diferente, se essa prática for transformadora, se ele 

ou ela pensar diferente a partir daquela prática, então, as boas práticas vão surtir efeito, 

porque fica no campo da discussão, no campo do praxismo. É um pouco positivista essa visão 

da prática pela prática, mas eu diria que é positivo, no entanto, ela precisa ser reformulada, 

repensada a partir dos professores e professoras numa discussão bem mais ampla.  

 

Augusto: Quanto ao apoio de coordenação da escola, do distrito ou da SME para a realização 

dessa prática, qual a sua análise? 

 

Dalmário: Entre a SME, a coordenação, os professores há uma harmonia no sentido da 

construção dessa prática, mas que precisa ser mais analisada, não pode ser algo tão 

imediatista, como se isso fosse resolver o problema da educação. Não! Isso vai contribuir com 

a melhoria, isso vai ser uma parte do processo. Não podemos dizer que isso vai resolver. A 

base teórica das Boas Práticas é uma base interessante, ela traz uma questão positiva que gera 

uma certa competição saudável nas escolas. Tem todo um processo muito interessante dentro 

da escola, mas, falta alguma complementariedade para esse processo de ensino-aprendizagem. 

 

Augusto: Como o senhor avalia a receptividade dos alunos e alunas para com essa prática em 

sala de aula?  

 

Dalmário: A escola é muito carente e quando surgem esses programas, esses trabalhos para 

serem feitos na escola. Ela ganha uma dimensão muito grande para os professores e as 

professoras. Quanto ao aluno ou aluna, eu acho que sim... Infelizmente a nossa educação, estou 

falando da pública e não do particular... Veja: Na escola há uma questão muito de se trabalhar 

ainda a questão crítica, reflexiva na sala de aula, porque os alunos e alunas, infelizmente, pelas 

demandas sociais, pela questão social que eles e elas vivem, o sentimento crítico do nosso 

público é muito fragilizado. A educação ela está muito interessada em saber se a pessoa não 

sabe ler e escrever ou contar. Então, essa parte crítica reflexiva na escola, eu acredito que 

 
40 Matemático de nacionalidade húngara e descendência polaca que foi um antagonista da teoria que defende a 

aprendizagem baseada na memorização. 
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neste momento, nos projetos da prefeitura de Fortaleza, eu diria que eles não têm (estou 

falando crítica por causa do nono ano e eu falo da educação como um todo)... os alunos e 

alunas não têm essa ideia de fazer uma crítica sobre o projeto. Eu acho que os professores e 

professoras, como eles dependem dos projetos que são enviados pela Prefeitura de Fortaleza, 

entram neste processo também meio que de forma verticalizada. Neste sentido, eu acho que o 

Edital de Boas Práticas deveria exigir uma crítica reflexiva do aluno e da aluna a partir do 

projeto, porque ele ainda está no processo, até porque hoje as escolas não trazem uma rejeição, 

há uma aceitação muito grande.  

 

Augusto: O senhor já aplicou alguma “Boa Prática” para ensinar matemática? Poderia narrar 

como foi a experiência ao aplicá-la na sala de aula? 

 

Dalmário: Sempre, como professor, eu procurei fazer esse caminho entre a prática e a teoria. 

Há um estereótipo do professor de matemática: geralmente quem ensina essa disciplina é 

sisudo, se acha o dono do saber e a matemática é a matéria que mais preocupa na escola, quem 

leciona matemática está sempre no pedestal, ou seja, passou em matemática, passou em tudo. 

“O professor de matemática é inteligente demais!” Esse estereótipo absurdo! Louco! Maluco! 

Que se coloca na educação, preferencialmente para a matemática, em que se acredita que a 

matemática supera a história, a matemática supera outros conhecimentos. É partir disso que 

eu digo assim: não adianta eu ensinar matemática se eu não ver a práxis de quem eu estou 

tentando ensinar. Então, eu sempre gostei muito de ver a práxis do aluno e da aluna. Eu 

trabalhava com dama, eu trabalhava com todo material a parte da teoria. Lógico que eu não 

tinha a ideia da práxis, eu era da prática mesmo... Mas, eu percebia a transformação e o que 

eu poderia para além do objeto de ensino: fazer o aluno pensar na questão social, entender a 

matemática como pensamento histórico, a matemática como pensamento místico, a matemática 

como pensamento geográfico. Assim, eu posso partir da geografia para a aula de matemática, 

eu posso partir da história para a aula de matemática, eu posso partir da matemática para a 

geografia. Mas, voltando para as Boas Práticas, voltando para a pergunta anterior, só para 

complementar, eu acho que a intenção das Boas Práticas é exercer esse trabalho na escola, é 

despertar o professor para isso. Mas, volto a dizer, se ele ou ela não tem uma leitura de uma 

compreensão holística do que são as “Boas Práticas”, ele ou ela vai viver dentro das práticas. 

E passa a ser robô: “Ah, é prática? Então, eu vou fazer prática e começa a fazer a prática e 

esquece a teoria”, mas, eu digo que eu posso partir de um problema para ensinar matemática, 

eu posso partir de uma redação do aluno para dar aula de matemática, eu posso partir da 
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geografia para dar aula de matemática, porque o conhecimento está interligado. Eu estou 

dizendo isso, não é porque eu li não, eu estou dizendo isso porque eu vivenciei isso. Então, 

boas práticas é isso. Agora, a boa prática tem que ser reflexiva, o professor tem que ter um 

olhar para além do que ele quer fazer. Porque o que é a boa prática? É você observar no aluno 

uma melhoria, um distanciamento do que ele era antes, o deslocamento que ele teve na 

matemática, o deslocamento se o conhecimento prévio dele está avançando. Isso, sem falar nas 

questões sócios-emocionais, das relações pessoais...  

 

Augusto: O senhor teria alguma outra prática ou experiência de ensino que julgasse interessante 

compartilhar? 

 

Dalmário: Vou usar um exemplo que eu fiz. Um dia eu levei um globo terrestre para dar aula 

de matemática. Vai dar localização no plano cartesiano leva o globo terrestre. Porque é 

diferente de chegar para a turma e dizer assim: “aqui é um plano cartesiano, tem a ordenada 

e a abcissa”. Meu Deus! Que nome é esse? Ordenada e abcissa. Como é que eu posso começar 

a aula de matemática nessa perspectiva? Por que primeiro começa com a semântica, o que é 

abcissa para quem aprende? Que absurdo! Eu sou materialista dialético. O que é que eu quero 

dizer com isso? Eu quero dizer que o conhecimento vem da matéria. O conhecimento não vem 

da ideia. Isso sou eu que defendo. Porque tem muita gente que é idealista. Acha que o aluno 

ou a aluna aprende com a ideia e depois coloca em ação. Eu acho que não! Eu acredito que a 

aprendizagem se processa melhor com a experiência do objeto, da matéria, como Marx41 vai 

falar numa questão muito interessante em que ele diz que o nosso pensamento é o da matéria... 

Mas, voltando para a questão, eu faço uma aula de matemática usando o globo terrestre e 

amanhã eu vou para o quadro fazer uma aula expositiva. Eu faço a intervenção no momento 

que eu acho que é necessária, uma mudança dentro do processo da compreensão e assim vai. 

Discuto na sala de aula essa possibilidade de melhoria. Mas, eu quero deixar bem nítido que 

o tradicional e o sócio construtivismo, pós-estruturalismo, estruturalismo, nenhuma teoria é 

melhor nem pior do que o outra, elas são complementares.  

Augusto: Como se deu a construção dessa metodologia usada pelo senhor?  

 

Dalmário: Eu aprendi a trabalhar o concreto na sala de aula através da leitura. Sem ler não 

se faz quase nada. Tem que ler e ler para aprender, para fazer uma crítica, para compreender 

 
41Filósofo alemão que em parceria com Friedrich Engels fundamentou a teoria que ficou conhecida como 

socialismo científico. 
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a essência, pois quando eu compreendo a essência pode fazer qualquer pergunta para mim. Eu 

jogo no cotidiano, porque a experiência de vida está para me dizer muitas coisas. Para não me 

demorar muito eu volto para pergunta... o que me fez ser dessa forma foi a leitura. E uma 

crítica que eu faço é que as pessoas se auto excluem, por exemplo, só leem Marx, só querem 

ler matemática. Ou só leem na matemática os construtivistas, só querem ler os sócios-

interacionistas. Não! Vamos abrir os horizontes lendo um matemático ou uma figura 

racionalista, porque só se pode embasar uma crítica se conhecer os dois lados. Tem que ler os 

matemáticos que pensam diferente para a gente poder construir junto. Então, foi lendo os dois 

lados, numa perspectiva sócio-construtivista, numa perspectiva sócio-histórica, numa 

perspectiva tradicional que eu li Schopenhauer,42 Piaget43, Vygosty44, Marx, Kant45, 

Nietzsche46 e outras leituras. Então, eu fiz uma leitura ampla para poder pensar dessa forma, 

ser o professor que eu sou hoje. No entanto, por conta da boa vontade da Secretaria de 

Educação, algumas pessoas fazem um aligeiramento do programa dentro da escola, não deixa 

o professor refletir porque as coisas são sempre para amanhã, tem que buscar resultado e o 

resultado pode até ser bom, mas para muitos, e muitas, às vezes, eles podem ceifar o processo 

com tanta demanda sem reflexão.  

 

Augusto: E o corpo docente? Como foi a reação do corpo docente para com essa metodologia 

usada pelo senhor?  

 

Dalmário: Quando eu comecei a fazer esse trabalho na escola, de pensar diferente, eu recebi 

críticas ferrenhas da direção, da coordenação pedagógica, da comunidade escolar. Estou 

dizendo isso para que fique bem explícito que não foi só o aluno ou aluna que criticaram. Uma 

vez a diretora me chamou e disse que os pais estavam reclamando da minha aula, porque o 

outro professor estava bem avançado no programa e eu estava discutindo outras coisas e a 

coordenação pedagógica dizia que eu tinha que fazer o que estava no plano da aula, recebi 

críticas violentas. A diretora e a coordenadora pedagógica não entenderam minha aula, mas, 

depois de um tempo, quem entendeu foi a alunada. E o que eu percebi também que havia um 

avanço no interesse da turma. Eu defendo que é importante se interessar pelo que está fazendo. 

 
42 Pensador polonês e crítico intransigente do pensamento racionalista do filósofo que mais o influenciou: 

Immanuel Kant. 
43 Psicólogo suíço conhecido mundialmente pelos estudos dedicados ao campo da aprendizagem infantil. 
44 Pesquisador bielo-russo autor que contribuiu com a teoria interacionista e que pautou seus estudos defendendo 

que os processos mentais devem ser entendidos inter-relacionados com a História.  
45 Filósofo cujas contribuições embasaram a filosofia alemã moderna. 
46 Pensador alemã que influencia diferentes ramos da cultura humana como a literatura, a filosofia e as artes. 
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Isso é intrínseco ao humano. Eu faço aquilo que me interessa, o que não me interessa eu posso 

até fazer... Existem momentos que a gente tem que buscar fazer a diferença nas nossas aulas. 

Eu fui criticado, depois fui elogiado pela própria Secretaria de Educação. Na verdade, é assim, 

a educação se alimenta de todas essas contribuições, mas não se desenvolve. Ela absorve tudo 

que é novo, mas ela não cresce. Em outras palavras mais duras: a educação excreta mais do 

que absorve. É algo bem metafórico. Então, eu fui criticado, condenado e depois absolvido. 

Mas, há uma crítica incisiva sobre essas questões que não é culpa de quem está na base do 

processo, mas sim de quem produz e mantém esse modelo de escola, essa estrutura social. 

Ainda hoje existe uma certa resistência. Os professores e professoras por conta da falta de 

tempo, das dificuldades dentro das escolas, não tem muito preparo nesta perspectiva, não no 

conceito da faculdade, mas, nesta questão da discussão, não por culpa deles ou delas, mas por 

causa da intensa atividade que eles e elas têm e é bom que se diga que nas formações se fala 

de tudo isso, mas, quando se retorna para a sala de aula, volta-se para o trabalho pendular. 

Se avança na formação, mas quando volta para a sala de aula, não pratica. E fica esse 

movimento de sobe e desce... Como um pêndulo.  

 

Augusto: A sua formação profissional influenciou o senhor a optar por forma de pensar o ensino 

de matemática em sala de aula? O que influenciou a elaboração desta prática? 

 

Dalmário: Eu diria que eu saí da Universidade com a perna direita. Um bom professor é aquele 

que domina o seu conhecimento naquilo que você é formado, isso é fato. A outra perna eu 

consegui fora da universidade através das leituras. Mas, a universidade me deu, apesar dos 

pesares, uma construção conceitual do que é a matemática. Eu diria que a universidade me 

deu a perna direita e a segunda perna veio com a vida e com a necessidade de melhorar a 

qualidade da educação. Nesta perspectiva, isto me fez enxergar duas coisas: o amor que eu 

tenho pela educação e pela idealização que eu tenho pela teoria da educação. Idealização, sem 

ser idealista, mas no sentido de contribuir principalmente com a escola pública, na busca de 

diminuir a pobreza, tirar a criança da alienação, promover no aluno, na aluna, no professor e 

na professora o poder de decisão. A construção de um ser que saiba decidir com sentimento 

reflexivo. Eu sempre digo: é preciso lutar pela vida para decidir quem você quer ser. Quando 

se cria no aluno ou na aluna essa capacidade de decidir, a capacidade de aprender qualquer 

conteúdo e ainda ir além dessa aprendizagem que valoriza só o conteúdo, aumenta 

satisfatoriamente. Porque Medicina se aprende, e a defesa de que devemos ser contra o 

racismo, por exemplo, se compreende. E voltando para sua pergunta... Foi isso, basicamente: 
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a Universidade me deu a metade e a outra eu consegui fora dessa estrutura acadêmica. Agora, 

permita-me que eu faça uma crítica contundente à Universidade. No curso de matemática, por 

exemplo, existe essa lacuna sobre o que você pode fazer numa sala de aula. Eu me refiro aos 

professores e professoras cartesianas que se dedicam à matemática pura – se é que a 

matemática é pura. Qual é a solução que a gente encontra? “Vai para a Pedagogia”. O que é 

absurdo. Quando se fala [em] matemática, é uma aberração não ter esse foco, já que eu estou 

estudando para ensinar seres e eu tenho que saber quem são. O que faço? Como faço? Qual o 

método mais interessante? Principalmente como se mescla isso. A questão é compreender qual 

é a concepção. Quais são os caminhos das leituras que eu tenho que ter para poder construir 

a minha sala de aula para eu poder chegar para o aluno e aluna e saber como posso ensinar e 

aprender usando as diversas metodologias. A Universidade deixa uma lacuna muito grande 

quando ignora a pedagogia, e os professores e professoras da prefeitura de Fortaleza, por 

serem formados nessas academias e não terem tempo para uma formação nesta perspectiva 

que estou relatando, tornam o dia a dia da sala de aula uma repetição. Eu sou o que eu sou 

formado. Eu não sou outra pessoa. Eu posso deixar de ser a pessoa da favela e ser um 

engenheiro, mas eu continuo sendo da favela. Eu não abandono o meu meio mesmo que outro 

meio seja melhor. Isso é construção. Então, se não constrói o professor e a professora pós-

universidade, ele ou ela vai ser o que foram formados ou formadas. E vão continuar pensando 

mecanicamente a aprendizagem.  

 

Augusto: O senhor acredita que o Edital de Boas Práticas pode favorecer o ensino-

aprendizagem, inclusive melhorando os índices de rendimento dos alunos e alunas nas 

avaliações externas? 

 

Dalmário: A base teórica da avaliação externa ela é abordada sobre o construtivismo, só que 

eles colocaram o construtivismo sobre a perspectiva tecnocrática. A avaliação externa usa o 

construtivismo, mas de uma forma tecnicista, que podemos chamar de pragmatismo. O que 

seria isso? Eu vou colocar uma questão aqui na prova, na avaliação externa, uma questão para 

saber se o aluno tem ideia do que seriam as operações básica. Então, assim, quem elabora a 

avaliação parte do princípio das competências. Então, as avaliações têm suas bases no 

construtivismo, mas transformado em um ensino tecnocrático. Já as boas práticas possuem um 

conteúdo construtivista, porque é uma prática. Agora, como elas estão sendo ministradas é 

outra questão que deve ser analisada. Porque existe o construtor. Ele foge daquele tradicional 

e volta para uma discussão. Eu acredito que contribui de uma forma ou de outra, mas não 
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existe essa preocupação. Agora, se existe uma ligação entre as “boas práticas” e o SPAECE 

eu diria que dizer que tem uma ligação, é forçar a barra. Então, eu fico com a opinião que não 

existe, não estão ligadas, mas existe a possibilidade das “Boas Práticas” ajudarem em 

determinados momentos. Só para finalizar, eu vou dizer assim: as avaliações externas elas 

estão distantes e elas têm um certo embate e quem faz esse embate é o professor e a professora 

entre a avaliação interna e a externa. Nesse caso, eles não se nutrem, pelo contrário, eles 

divergem. Resumindo: as boas práticas estão mais próximas da avaliação interna do que da 

externa. 

 

Augusto: Agora, esse espaço, professor, é reservado para senhor acrescentar algo que eu não 

perguntei e o senhor gostaria de registrar. 

 

Dalmário: Eu quero falar que o processo de educação é complexo. Eu tenho experiência nesses 

dois espaços porque vivenciei a sala de aula de aula por oito anos e vivencio a Secretaria de 

Educação atualmente. Eu diria que existe uma crítica muito grande dos professores e 

professoras com relação a quem está na Secretaria de Educação, e por razões interessantes: a 

forma como os programas chegam na escola, por causa da verticalização dos programas 

propostos. Na educação, segundo Ball47, existem três camadas, ele vai falar em campo oficial, 

que é onde se produz todo o conhecimento que tem que se educar, que é a parte da política, a 

decisão governamental... O governo pensa como a educação deve ser feita. Essa educação 

sofre influência políticas empresariais, ela sofre pressões internacionais. O que eu quero dizer 

é que a grande revolução seria se os professores e professoras contribuíssem com essa 

construção, mas, a gente não pode desconstruir algo sem analisar o que já foi feito, porque o 

positivismo só pensa no conteúdo, só pensa o aluno ou aluna de forma científica, mas o 

positivismo resolveu, também, algumas questões da humanidade. Onde eu quero chegar? Eu 

quero chegar que o trabalho da educação como passa por essas camadas, é independente da 

forma como a camada de cima pensa, a SME, por exemplo, mas quem vai ser o termômetro da 

melhoria da educação somos nós. Nós, que eu digo, são os que estão na sala de aula, é preciso 

mudar a postura do professor e da professora. Mas, para isso tem que estudar, tem que discutir, 

tem que pensar diferente para que se encontre uma solução dentro da escola que atua. É 

histórico, ninguém pensa mais do [que] quem está na base. Eu penso que ainda falta muito, 

 
47 É um dos mais respeitados pesquisadores da área da política educacional da atualidade com contribuições no 

campo da sociologia das políticas e autor do método-teórico analítico.  
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mas acredito que estamos no meio do caminho. Nós não estamos na frente, nem no futuro, nem 

no passado, nós estamos sempre no meio do caminho.  

 

Augusto: Para finalizar nossa entrevista eu vou perguntar qual seria a mensagem que o senhor 

diria para algum ou alguma colega sua que tem interesse em usar práticas semelhantes das suas 

no ensino de matemática? 

 

Dalmário: Dentro desta minha experiência eu quero dizer que a na escola, se baseando muito 

nesse último concurso, são muitos os professores e professoras que saem da universidade e, se 

deparando com a realidade da escola, terminam abandonando-a e rejeitando a permanência 

na escola. Isto tem acontecido, principalmente, a partir de 2012... E o recado que eu deixo é o 

seguinte: é preciso que esses professores e professoras que chegam na escola pública, tenham 

um olhar mais positivo no sentido de uma melhoria em prol da educação. Aproveito e digo 

também que hoje se critica muito, se faz muita crítica à educação, mas, hoje, as pessoas 

reclamam demais, eu digo isso porque eu estou fugindo daquela posição de criticar por 

criticar, porque essa postura não está resolvendo a situação. Nós temos que criticar, mas volta 

e meia nós temos que apontar para uma solução ou pelo menos uma sugestão na perspectiva 

crítica, reflexiva ou para, pelo menos, melhorar a escola na qual atua, na busca de resolver 

pelo menos as situações críticas que estão presentes na sala de aula onde leciono. Digo isso 

porque, talvez, a solução dos problemas da sua sala de aula ajude a solucionar os problemas 

de muita gente. Não aquela lógica de resolver os meus problemas destruindo o outro, não é 

nada disso!  
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7 RETALHOS DE REINTERPRETAÇÕES 

 

7.1 RETALHO Nº 20 – ALGUMAS PERTINÊNCIAS E IMPERTINÊNCIAS COMO 

PROPOSTA PARA OS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Analisando este processo, no qual também me insiro, posso enxergar educadores que 

buscam reger suas aulas como mestres da costura, os quais, inclusive, convidam não só o 

alunado, mas à comunidade escolar como um todo, a pensar que é salutar criar instrumentos 

que possam costurar os retalhos que nos separam de uma escola em que aprende e ensina a 

pedagogia que liberta, ao invés de fortalecer a concepção prática de que aluno que aprende é o 

aluno que está calado.  

Cabe dizer que, ao cerzir estes retalhos, de formações e práticas de professores que 

mobilizam a arte no ensino de matemática, intentando compreender como se chega a ser o 

professor que se é, verifico, também, que existem sujeitos produzindo uma força de contra 

costura se contrapondo à ação exercida pelo atual modelo de escolarização que domina o 

sistema educacional vigente, e que, apesar de significante, ainda é incipiente para se chegar na 

costura de escola que almejamos.  

Por outro lado, tal processo de busca traz um alento que ao menos nos provoca a 

esperança de encontrar, nesse imenso tecido chamado educação, um corte mais fino, leve e que 

propaga por meio da arte uma matemática do afeto que afeta os sujeitos em um processo de 

ensino-aprendizagem voltado tanto para a valorização da ciência como para a formação 

humana.  

Compreendo que, apesar das possíveis contradições, limitações e, até, algumas vezes, 

falta de incentivo por parte de quem deveria valorizar uma formação profissional com a 

elaboração de um currículo mais pungente e menos tradicional, ainda assim, encontram-se 

professores/alfaiates que optam pela criatividade ao invés de valorizar a teoria reprodutivista, 

e, por assim dizer, ousam rasgar a colcha da conveniência e costurar com o retalho da prática o 

tecido de um ensino de matemática que não prioriza a memorização de algoritmos ou fórmulas 

mas, fundamentalmente, se entrelaça com a humanidade que é inerente à produção de qualquer 

conhecimento que prese por uma ciência da investigação e não da repetição. 

Nesse sentido, acredito que propor uma formação acadêmica ou incentivar uma prática, 

que também é formativa, aos professores que ensinam ou não a matemática pautada na 

experiência de ouvir uma música, apresentar uma peça teatral ou tirar uma fotografia é parte de 

um contínuo processo dos sujeitos que se preocupam com a aprendizagem dos estudantes.  



119 
 

 

7.2 RETALHO Nº 21 - POR UMA FORMAÇÃO QUE NÃO ESTEJA A SERVIÇO DO 

QUE JÁ EXISTE. 

  

Nesta pesquisa que faz um aporte na História Oral, busco, desde o início, produzir 

narrativas que sejam gestadas de múltiplos sentidos com o desejo de fabricar, como diz Sousa 

(2013, p. 262), “documentos constituídos de significação”, que resultem em um estudo 

investigativo capaz de propiciar experiência, como nos inquieta Larossa (2019), e pensar 

pesquisa enquanto processo formativo e singular, como entende Morais (2017). Para isto, 

recorro à História Oral Temática que:  

[...] busca a construção de fontes, a partir da oralidade, caracterizadas pelo foco em 

experiências específicas (de ensino ou formação, por exemplo), mas estas, como 

qualquer outra experiência de vida, são construções, movimentos que singularizam o 

universal, que constroem o(s) mundo(s). (SOUSA, 2013, p. 262) 

 

Pautada nas singularidades dos seres que atuam em escolas públicas das periferias de 

Fortaleza, ressalvo que o ponto alto que tenho observado no decorrer da realização desse 

processo formativo é a oportunidade de reforçar a ampliação de fontes para a execução da 

pesquisa na linha de História da Educação Matemática, além disso, “cabe ao pesquisador um 

papel ativo de reelaboração que explore sua característica de construção social e política” 

(SOUSA, 2013, p. 265). Esta reelaboração eu apresento ao leitor, mas, antes, deixe-me falar-

lhe de dois temas que eu considero imprescindíveis: experiência e pesquisa enquanto processo 

formativo e singular. 

Faço uma advertência. Esta advertência se faz necessária para que eu possa dizer-lhe 

fundamentado em Souza (2013, p.263) que “quem fala, o faz sempre em direção de alguém”. 

No meu caso, eu falo e direciono meus sentidos e sentimentos para você leitor. Não procedo 

assim para tocá-lo ou encantá-lo como faria com engenhosidade Machado de Assis – o autor 

de Dom Casmurro – até porque tal decisão eu tomei bem antes de saber que iria escrever este 

texto narrativo, além disso, “Todo documento é uma produção social, assim como o são os 

exercícios de leitura/criação desses documentos no exercício analítico” (SOUZA, 2013, p. 263).  

Admitida esta prerrogativa, recordo que um dia, um pouco antes da pandemia, fui 

surpreendido por uma colega que ensina literatura em um tom de ironia séria com a seguinte 

interjeição: 

- Como pode!? Nós temos um professor e de matemática que lê Dom Casmurro! Eu 

então a indaguei: 
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- E o que você acha que um professor de matemática deve lê, professora? 

- Qualquer coisa, menos um texto cujo enredo do livro versa por um tema em que a 

mulher traiu ou não o marido. Eu lá quero saber da vida conjugal de ninguém! Eu duvido que 

se fosse o contrário esse livro teria feito tanto sucesso. É muito machismo! 

Confesso que não refutei o argumento da professora, mas decidi naquele momento que 

se um dia fosse escrever alguma dissertação, optaria por escrever como quem conversa com o 

leitor, tal como faz Machado de Assis. Mesmo sem contra-argumentar com a professora de 

literatura, devo acrescentar que não sou daqueles leitores que vitimiza Bentinho, e ou que julgue 

Capitu honesta demais para não ter se envolvido amorosamente com o melhor amigo do seu 

marido. Você conhece a história do livro, caro leitor? Sim? Não tem importância, pois esta é 

outra discussão. Eu apenas a trouxe como pretexto para dizer-lhe que Machado de Assis é um 

dos autores que mais leio, indico e uso em sala de aula, como no dia que trabalhei medida de 

massa com o texto “Ao vencedor as Batatas”, que pode ser encontrado no livro “Quincas 

Borba”, cujo autor também é o célebre escritor carioca. 

Fiz assim: peguei vinte exemplares do livro, dividi a turma em duplas, falei um pouco 

da obra, do autor e li com a turma o capítulo XVIII. Confesso que meus olhos brilharam quando 

perguntei se alguém saberia dizer sem olhar no livro qual era o capítulo que vinha 

imediatamente depois do que estávamos lendo. Em seguida perguntei: “quanto é um quilo de 

batata doce?... E meio quilo?... E um quarto?”. Foi divertido. Nesse dia, além de usarmos a 

balança das aulas de educação física, trabalhamos também fração com numerador unitário e 

noção de algarismo romano. 

Tais recordações me levam a pensar nos colaboradores dessa pesquisa quando eles 

trazem a importância da leitura para o ensino de matemática, ou ainda quando o Professor 

Dalmário fala da sua experiência de leitura em sala de aula. O referido Professor promove com 

grande ênfase a importância do educador trabalhar o concreto na sala de aula através da leitura. 

Para o entrevistado, sem ler não se faz quase nada. Tem que ler e ler para aprender, para fazer 

uma crítica, porque, para ele, “a experiência de vida existe para dizer muitas coisas”48. O que 

não refuto. 

Este processo que preza pela verdade narrativa busca enfatizar o que é sentido com a 

veemência do sentimento e na multiplicidade do que é pensado, não o pensar relacionado 

apenas com o racional, como se aprende na escola, mas um pensar como “algo que se faz para 

 
48 Em alguns trechos desse texto analítico apresentaremos pequenos excertos das narrativas dos colaboradores, que 

podem ser acessadas na íntegra neste mesmo estudo, em seção anterior. Assim, não apontaremos a citação 

conforme normatização padrão, por entendermos ser um movimento desnecessário.  
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dentro, ou que acontece dentro, numa estranha conversação consigo mesmo” (LARROSA, 

2019, p. 162). Um pensamento encantado de sentimento e que se apaixona pela experiência, 

mas não é aquela experiência gerada por meio da prática ou associada às práxis reflexivas. 

Aqui, a experiência é vista como uma conversação, e do ponto de vista de quem está 

inteiramente entregue e apaixonado por experiência, que é movimento para a formação e 

nutrição para o ensino (LARROSA, 2019).  

Daí querer me apoderar de uma terminologia de Larrosa, com o intuito de chamar esta 

análise não de momento analítico, mas de conversação. E como se daria esta conversação? 

Antes de trazer uma resposta plausível, permita-me falar-lhe do zelo investigativo que procuro 

assumir neste processo. Assumo que as experiências pessoais são relevantes fontes de pesquisa, 

apesar de sempre inalcançáveis, além disso, devo admitir também que procuro ao máximo 

certificar-me de que as análises não se resumam em uma simples vitrine para a divulgação de 

práticas dos colaboradores. Segundo Sousa (2013) este zelo é de fundamental importância para 

que as pesquisas centradas nas narrativas prossigam em potencialidades analíticas. Mas de que 

práticas estou a advogar? Uma prática, no dizer de Larrosa(2019), completamente dissociada 

do que a filosofia clássica decidiu chamar de experiência, o que implica não reinventar uma 

nova experiência, mas conceder a ela não só um tom de paixão como uma certa entonação de 

dignidade, de confiança, uma vez que, segundo Larrosa (2019, p.39) , “a experiência foi 

entendida como um modo de conhecimento inferior”. Em outras palavras, uma experiência que 

não seja objeção para a verdade científica, mas sim, convertida em sensações que se 

transformam em sentimentos e que fazem do estudante, do professor e demais personalidades 

da escola, atores de um ensino que transformam os “cantos de experiências em cantos que se 

contrapõem as formas dominantes do pensamento.” (LARROSA, 2019, p. 10), isto é, neste 

estudo, a experiência reputada por Larrosa (2019) nos é rara e ao mesmo tempo imprescindível, 

mas também não é contada apenas pelo acúmulo do tempo transcorrido. 

O que proponho não é uma troca de reiteradas contribuições nem um debate acalorado 

que gere indiscutíveis conclusões, tampouco, uma análise bem apurada que já tem hora para 

começar e o momento exato para se esgarçar. O que proponho, caro leitor, é uma ação não 

vertical que tende a se aproximar do que nos oferece Larrosa (2019, p. 71): “Se uso a palavra 

conversação [...] é porque essa palavra sugere horizontalidade, oralidade e experiência. ”  

Nas minhas palavras, uma conversação em que possamos construir em parceria não um 

fim, mas um início para um fim e que pode até terminar, mas não se esgota porque sabe que o 

fundamental no processo de ensino é o que fica, não o que finda.  
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Diz Larrosa (2019, p. 133): “meu amor é pelos livros, não pela escola. A escola me 

entristece e, às vezes, cada vez mais, me deixa de mau humor”, enquanto eu, parafraseando esta 

ponderação, garanto que meu amor é pelo ensino, não pela prática. A possibilidade do ensino 

me anima e quanto mais eu invento e me reinvento, mais desafiado e rejuvenescido eu 

permaneço e ainda mais eu confio que devo acreditar na experiência que me atravessa e no que 

me faz prosseguir, tal como canta Belchior, em Velha roupa colorida: “e precisamos todos 

rejuvenescer”. Obstinado e resignado, porém, contínuo. Continuo no silêncio de uma reflexão 

que deseja ser escutada e ao revisitar Drummond (2003) compreendo que leitura, escrita e 

conversa são ações do sujeito de uma experiência sentida e ressentida, e que se edifica se 

fortificando de paixão e não de razão, assim, teimosamente, eu pergunto, reivindicando Larrosa 

(2019): é possível a escola se tornar outra vez habitável? Desse modo, compartilho com o leitor, 

uns versos que eu chamo de poesia, intitulados “Frequência na Escola”. Você, caro leitor, 

chame do que melhor julgar: 

 

Que pode um aluno, senão, 

alunizar... 

alunizar e se informar, 

alunizar e opinar. 

falar, opinar, falar... 

e alunizar, periodicamente! 

Falar e Falar subordinadamente, 

Isto é, alunizar até silenciosamente 

E falar ainda mais e mais;  

a resposta certa da pergunta 

desse tempo de informatização 

Da história escrita, da fração dita,  

da leitura com mais boca do que Língua 

E a linguagem segue de boca em boca 

No calar na sala de aula,  

nos gritos pelos corredores na hora da saída 

E, também, nos percalços dos pés descalços da chegada,  

na “escola inabitável” que se propaga. 

Que pode! Exclamo, ao professorizar, 

Ao pedagogizar em técnica o narrar,  
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Senão didatizar também, e opinar. 

programar matematicamente o plano, 

apolologicamente o saber 

e o que, no Fundamental dos anos, 

É pregado, repetidas vezes, na prática cidadã 

(e deve sê-la?) Prática que não é tocada,  

nem vagarosamente vivida, vivenciada,  

permitida por entre os sentidos 

e que resulta apenas em experiência manipulada. 

Esta é a escola: Falar sem oralidade, 

verticalizada no pensar que não internaliza 

a paixão, mas externaliza a razão, 

Murada por fora e emoldurada por dentro, 

Pelo aluno que opina, o professor que informa 

e por sujeitos formados e reformados numa ciência 

que subestima a experiência porque tudo,  

que é moderno - passa veloz - o que sugere que  

na periódica frequência do falar, do opinar 

do alunizar, do professorizar 

Tudo permaneça e nada, nada atravesse, 

Ou aconteça nas entranhas e nas entrelinhas 

Dos que racionalizam a verdade ao ensinar. 

Mas a “verdade é singular e múltipla”, 

E a “educação é a arte da pergunta”,  

Daí eu interromper Larrosa,  

Para interiorizar o “cemitério geral”  

na experiência babilonizada da técnica 

E rebabilonizada nas práxis reflexivas 

Das quais fui escolarizado para te perguntar: 

Como “desalunizar” os alunos 

E “desprofessorizar” os professores? 

 

A plausibilidade de uma resposta que conforta se encontra em Larrosa (2019, p. 136) 

“desescolarizar as palavras e desalunizar os alunos, é de modo indissolúvel, nos 
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desprofessorizarmos como professores”. Talvez, a Professora Patrícia, ao buscar uma maior 

aproximação com seus alunos, e a Professora Marcela, ao procurar sempre se colocar no lugar 

do aluno, tentando ser muito humana, estejam, ainda que de forma inconsciente, fazendo no 

cotidiano da escola a desalunização dos alunos e se desprofessorizando enquanto professoras. 

O filósofo de Barcelona acredita que o excesso de informação e a valorização extrema da 

opinião que acontecem no meio educacional impedem a construção da experiência por parte do 

sujeito que a compreende como algo que lhe acontece: 

Nessa lógica de destruição generalizada da experiência, estou cada vez mais 

convencido de que os aparatos educacionais também funcionam cada vem mais no 

sentido de tornar impossível que alguma coisa nos aconteça. Não somente como já 

disse, pelo funcionamento perverso e generalizado do par informação/opinião, mas 

também pela velocidade. (LARROSA, 2019, p. 22) 

 

O que Larrosa chama de veloz me parece que o Professor Dalmário nomeia de pressa, 

sobretudo ao abordar o fato dos projetos chegarem na escola já com data de execução “vencida”, 

numa busca descabida de resultado, e o resultado é sempre para amanhã, senão para hoje, para 

que o professor possa participar de uma nova feira ou de mais um projeto. Segundo Dalmário, 

toda essa pressa pode ceifar o processo de ensino-aprendizagem por causa de tanta demanda 

sem reflexão que chega à Escola. Tenho a esperança de que com menos velocidade é possível 

um modelo de Escola que permita ao professor compartilhar as categorias comuns que existem 

entre arte, educação e a experiência que nos acontece quando nos permitimos raciocinar 

também com sentimento (LARROSA, 2019). 

Por isso, julgo propositivo trazer uma construção interessante que li, vi e senti em 

Larrosa (2019) e que a meu ver, sobretudo para esta análise, merece especial destaque. Refiro-

me quando o autor de Tremores convida o leitor a pensar a escola como uma instituição que 

seja capaz de não destruir a experiência em nome do ser ativo, ou seja, uma escola que 

possibilite a formação de um sujeito “passional, receptivo, aberto, exposto. O que não quer 

dizer que seja passivo, inativo” (LARROSA, 2019, p. 41).  

Relaciono este convite ao Projeto Consciência Ambiental e matemática em sala de aula, 

da professora Patrícia, sobretudo quando ela conta o que a fez ser a professora que ela é. 

Segundo Patrícia, foi uma experiência que ela teve ainda quando era aluna do ensino 

fundamental que, então, a levou a gostar de ter autonomia. A professora explica, que ao chegar 

para ser professora, ela quis passar essa mesma sensação de autonomia para as salas que 

lecionava a fim de que houvesse mais empolgação, por parte do estudante, na realização de 

atividades e para mudar a rotina da aula de matemática, porque, segundo ela, o aluno tem um 

grande medo de matemática. Na narrativa da professora Marcela ficou posto que ela não teve 
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nenhuma experiência diferente com a Matemática no tempo que era aluna, por outro lado, esta 

compreensão não se pode dizer da professora Patrícia. Para esta, o seu propósito é trazer um 

outro olhar para a matemática, com menos receio e para que não fique uma aula tão metódica, 

tão tradicional, tão lousa, caderno, exercício. Acredito que estes exemplos reforçam a tese de 

Larrosa (2019) de que a educação deve ser vista a partir da experiência que instiga no aluno um 

certo direito de autonomia e que se insere em um processo que valoriza o ensino que se 

aproxima da arte e se distancia de uma técnica ou uma prática. A partir disso verifico que a 

experiência, a arte e a escola pública são retalhos de uma mesma colcha chamada formação de 

professores. 

Assim como Larrosa (2019), penso que para a escola não estar a serviço do que já existe, 

tem que se organizar ao derredor daquilo que promove libertação como, por exemplo, quando 

a professora Marcela retrata como foi a recepção do Projeto Poesia e Matemática por parte do 

estudante. De acordo com a professora, os alunos ficam muito surpresos, às vezes, acham que 

não é matemática porque estão acostumados a pensarem que aula de matemática é para fazer 

exercício, resolver questões, “esse pensamento mecânico”. Para os alunos português e 

matemática não se misturam.  

Apesar dessa visão que os alunos possuem, a professora Marcela insiste com a sua forma 

de ensinar matemática e deixa para esta pesquisa, para esta forma de formação e aprendizagem, 

para este meio de conversação, um exemplo instigante: o fato de que, algumas vezes, trabalha 

poesia sem relacionar com nenhum conteúdo específico de matemática, pois ela acredita que 

este gesto serve para que as crianças assimilem melhor o que é ser mais humano.  

Nesta procura por mais humanidade é mister que os sujeitos que fazem a escola pública, 

que protagonizam o ensino de matemática ou pensem a educação, vivam em “Um mundo em 

que não dê vergonha viver”, A eloquência e a confiança em tal consideração me leva acreditar 

que Larrosa parece estar a convidar que é razoável parafrasear o poeta Fernando Pessoa: 

combater, sempre em todo modelo de escola, os três assassinos da experiência – a opinião, a 

informação e o periodismo, perspectiva que me coloca em um canto de esperança, de 

possibilidades, ao requerer uma educação em que a experiência aconteça, isto é, uma educação 

que possibilite adentrar e realizar conversação numa escola em que seus protagonistas não se 

sintam envergonhados ao ensinar ou tentados por uma didática de aprendizagem em que o aluno 

tenha medo racionalizado da matemática, o professor, por sua vez, não seja um mero apologista 

da cultura da reprodução e o aluno um receptáculo da teoria “dedutivista” nos termos de 

Dalmário.  
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Por outro lado, eu desconfio que isto só é passível de se concretizar caso as instâncias 

escolares e os colegas professores percebam que é de suma importância, como relembra o 

Professor Dalmário, fazer o aluno pensar na questão social da matemática, entender a 

matemática como pensamento histórico, a matemática como pensamento místico, a matemática 

como pensamento geográfico e como algo que é potente de significado, não só porque leu no 

livro, viu na lousa ou copiou do caderno, mas porque vivenciou. Ao mesmo tempo que traz 

estas contribuições, o Professor Dalmário assinala que é preciso pluralizar as formações dos 

professores das mais diversas teorias, estratégias ou perspectivas, até porque não existe teoria 

melhor nem pior do que a outra, para ele, todas são complementares.  

Pontuado este retalho analítico e concordando com o professor Dalmário quando ele 

expressa que as teorias são complementares, e na procura de melhorar a costura da coesão neste 

retalho, convido o leitor a conhecer o caminho que escolhi até atingir este estágio de análise e 

que ainda estou a organizar um entendimento, o que pra mim não parece prejudicial, uma vez 

que sinto que o processo forma mais por causa da procura do que da descoberta, isto é, a 

formação se permite ser atravessado e trafegar por dentro e por fora do processo (GARNICA, 

2009; LARROSA 2019; MORAIS 2017). Dito isto, compartilho sempre em conversação franca 

e direta as minhas impressões do que possa vir a ser este retalho analítico que ora compreendo 

pelo nome de análise de singularidade. E o que é análise de singularidade? Perguntaria o 

dedicado leitor. Por outro lado e diante de tamanha responsabilidade, eu, apesar da minha 

condição de inexperiente pesquisador, proponho o que fez Larrosa em sua conversação em 

Tremores, ele ao invés de ser diretivo e conceituar experiência, optou por aludir o que não é 

experiência. Destarte, revisitando Morais (2017), deixo aqui o que aprendi no tocante daquilo 

que não é análise de singularidade. Faço isto de forma resumida, apelando para o meu eu-lírico, 

em sextilha que aplica redondilhas maior e com o propósito de relembrar ao leitor que sou um 

professor de matemática que gosta de ler poemas e fazer versos: 

 

Partilho, por conseguinte,  

Que tal singularidade 

Não é só descobrimento 

Para narratividade 

Nem seu sujeito será 

De todo veracidade. 

 

Análise de singularidade é, nas palavras de Morais (2017, p. 166):  
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[...] um processo de sensibilização do pesquisador frente às narrativas, para que possa 

significar para si um possível modo de criação do sujeito, tentando seguir esse modo 

de inventar-se e perceber, com a narrativa, esse processo singular e pessoal.  

 Eu ouso acrescentar que neste processo, seja no ensino público ou não, o sujeito deve 

ser passional ou ser capaz de analisar sem perder a individualidade da entrega, não por 

completude, mas pelo quesito pluralidade, conquanto que esta entrega venha carregada de 

subjetividade e paixão. Neste prisma, destaco um ponto relatado pelo Professor Israel em que 

ele deixa escapar que, às vezes, o professor pode não ter plena certeza do que está fazendo e 

mesmo assim insistir e, se perguntar: como é que eu vou fazer um projeto unindo matemática 

com arte? Esta mesma pergunta eu me pego fazendo quando estou trabalhando matemática com 

poesia. 

 A pergunta que vem é: como é que eu vou fazer? A princípio você trava porque você 

não tem um conhecimento amplo do tema, mas depois você vai encontrando as ligações que 

existem entre a arte e a matemática. Esta conversação me faz perceber como diz Morais (2017, 

p. 222) “nada acontece tão linearmente – felizmente!” Daí a defesa de que ser professor é ser 

individual e plural, o que não me parecer um contrassenso.  

Tenho a consciência. Não! Sinto que o ciclo da paixão (se é que a paixão tem um ciclo) 

não se consuma, se abre para que eu revisite novamente Morais (2017) com o objetivo de 

garantir ao leitor, que a análise de singularidade conversa com as narrativas de tal maneira, que 

faz os processos de formação se converterem em processo de criação com a mesma densidade 

que as entrevistas concedem ao pesquisador procedimentos ímpares de análises, que vão desde 

a produção de um texto narrativo, perpassando pela transcrição e que vai culminar com as 

paráfrases que serão encontradas nestas análises. 

Parafraseando Garnica (2011), esta investigação trata-se de uma pesquisa em Educação 

Matemática com forte suporte em História Oral, reportada na análise de singularidade, recortada 

nas fontes orais e costurada por meio de narrativas, pretende acordar com você leitor, não 

apenas o que percebo, mas o que me atravessa, o que eu julgo que me transpassou, o que confio 

que está a me atingir e o que agora ajuízo que eu e os professores entrevistados admitem ter 

“desprofessorizado”. Por que não? Penso. Penso não, sinto e sorvo esta expressão para 

rememorar um termo de Larrosa, que por sua vez, me fere de inquietude e colabora com as 

análises que realizo e ainda abala as minhas compreensões, sobretudo, quando volto para o 

início de todo o processo formativo, adentro na pesquisa, não me vejo frente a frente com seus 

“resultados” e me deparo com a pergunta que me move, se move em mim e ao mesmo tempo, 
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irritantemente, me incomoda, porque se move em mim ao passo que parece estar indo para bem 

distante: como se chega a ser o professor que se é?  

Assim como me ressinto por imaginar que esta análise tem sono pouco profundo, 

desconfio que a verdade e seus retalhos são feitos de linhas finas, ou seja, a sua costura pode 

ser desfeita, desse modo, pautado na experiência que atravessa a paixão sem ignorar a razão e 

comprometido em fazer uma análise das narrativas centralizada nos sujeitos da pesquisa e 

compreendida como um processo formativo e singular. Apresento a você, leitor, a conversação 

que fiz com os colaboradores da pesquisa em forma de paráfrase. 

Faço este exercício considerando as narrativas sobre a formação dos professores de 

matemática em Fortaleza, baseado no movimento realizado por Morais (2017, p. 714), em que 

ele sustenta que “[...] todo acontecimento é passível de múltiplas interpretações e registros, os 

quais dependerão sempre dos sujeitos que narram e de suas verdades, das intenções que os 

movem, das teorias que fundamentam suas ações [...]”. 

Todavia, antes de trazer as paráfrases que me fazem crer que eu terei realizado uma 

análise de singularidade e ter atingido o início do fim deste processo, quero dividir com você 

apaixonado leitor 49 – permita-me chamá-lo assim - uma história contada por Larrosa (2019) no 

tempo em que ele era discípulo de Foucault... Resumidamente, a história é assim: o filósofo de 

Barcelona chega para um velho pedagogo dos bairros pobres e diz que a educação não podia 

ser uma ferramenta de emancipação, como pregava Paulo Freire. O velho pedagogo o olhou 

profundamente e diz: os seus argumentos concorrem para o que não se pode fazer, o que decerto 

deve ter absoluta razão, afinal, “os europeus sempre têm razão. Não é? Mas, talvez, nós vamos 

e podemos e o fazemos”. (LARROSA, 2019, p. 150) 

Em uma breve analogia dessa história com o fomento desta pesquisa, comparo o 

Filósofo de Barcelona com o medo que me persegue e se fez/faz presente em mim durante todo 

o processo do mestrado, desde o dia em que me inscrevi na seleção, acompanhado do receio de 

não ser liberado depois de ser aprovado até ser atravessado pelas viagens noturnas entre 

Juazeiro do Norte – Russas – Caraúbas; as aulas, os seminários, as filas nos restaurantes, a 

 
49 Por que chamar o leitor assim? Esta é só mais uma das muitas perguntas disparadas pelo meu orientador que 

mais parece uma metralhadora engatilhada de questionamentos bem-preparados. A resposta parece simples: chamo 

o leitor de apaixonado para aludi-lo ao leitor moderno que foi pautado por Nietzsche em Larrosa (2009). Desconfio 

que o leitor desta dissertação não é um mero leitor; transeunte ou simplesmente curioso. Também não deve ser um 

leitor moderno. Pressuponho que alguém que se predispõem a fazer uma leitura de um aprendiz como eu e chega 

à página 121, ainda que tenha feito alguns sobressaltos, merece o título de leitor apaixonado. E o que seria um 

leitor apaixonado? Primeiramente, é um leitor que ler com a paixão em forma de experiência, isto é, se deixando 

possuir pelas diversas leituras que uma só leitura pode lhe atravessar. É aquele leitor que admite o título de leitor 

moderno e que pode até agir algumas vezes como um leitor desta envergadura, mas não se cansa de mastigar, 

ruminar e realizar leituras e de se indignar diante de sua postura de leitor moderno. 
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cultura de outro povo, o espaço, o tempo, o clima em outra cidade e até o encontro inusitado 

com meu orientador no meio de uma passeata nas ruas de Mossoró que reivindicava mais verba 

para a educação, seguido de um olhar que ao meu sentir, parecia que ele me perguntava: o que 

está a fazer aqui? Por que não está lendo para fazer seu estado da arte? Já o velho pedagogo 

seria eu mesmo que olha para o meu próprio medo de errar, de desistir e até de acertar e 

descarrega: eu te encarei, te enfrentei e cheguei até aqui. E agora, o que vai acontecer?  

 

7.3 RETALHO Nº 22 - CONVERSAÇÃO FICTÍCIA: REINVENTANDO-ME EM PAULO 

FREIRE. 

 

Para saber a resposta desta pergunta, caro leitor, você terá que perseverar um pouco 

mais nesta leitura, até porque, já que Paulo Freire foi citado, é justo trazê-lo para esta 

conversação através do livro Por Uma Pedagogia da Pergunta, narrativa entre tantas que me 

dominaram, se apoderaram do que sinto e me ajudaram a enfrentar o medo de que as vezes me 

leva para uma paralisia que desgasta o pensamento e cansa o sentimento. Neste contexto, eu 

criei a figura de um Paulo Freire “fictício”, que comigo dialoga diretamente ou mesmo me 

auxilia a constituir uma narrativa. Esta decisão eu tomei depois de conhecer a tese de Fernandes 

(2011), cujo título é Sobre a formação do professor de matemática no maranhão: cartas para 

uma cartografia possível. Nesta pesquisa, como o próprio título sugere, a estudiosa retrata por 

meio de narrativas a formação do professor de Matemática no Estado do Maranhão. A autora 

cria uma personagem fictícia para com ele se corresponder, e assim desenvolver com um certo 

lirismo acadêmico o que pretendia discutir.  

Veja leitor, ou se possível sinta, como reagiu o Paulo Freire “fictício” quando eu lhe 

perguntei como se chega a ser o professor que se é?  

“Augusto, alguns seres, alguns professores, alguns homens não precisam de salas de 

aula, por mais que as amem e que delas não prescindam, para ser educadores. E foi 

andarilhando, foi caminhando por pedaços de mundo, que pude compreender melhor o meu 

próprio ser professor. Foi vendo-me de longe, foi tomando distância de mim que eu entendi 

melhor a mim mesmo. Foi me confrontando com o diferente de mim que descobri mais 

facilmente a minha própria identidade. Acredito que o professor não é, está sendo.” (FREIRE, 

2013, p. 12).  

Por exemplo, eu sou um professor que não gosto de faltar nem quando estou doente. 

Aprendi isso com o professor Barros, ainda quando fazia o segundo ano científico. Eu lembro 

que certa vez um aluno notou que o Professor Barros raramente faltava e fez-lhe a seguinte 
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pergunta: “professor, por que o senhor nunca falta?”. Ele, então, parou de escrever no quadro, 

se virou para a turma e disse: “Veja, vocês se acordam cedo, andam a pé, as vezes ao sol, ou 

debaixo de chuva, alguns andam quilômetros que eu sei, outros precisam ficar meia hora, 

talvez, até mais, dentro de um coletivo, pra chegar aqui e não ter aula de matemática porque 

o professor faltou. Eu não acho justo. Mas, quando eu tenho um motivo ou um assunto muito 

sério para resolver, eu falto. Só que eu aviso antes e recupero depois”. Acredito que este 

depoimento ficou no meu imaginário e quando eu cheguei na escola eu quis fazer do mesmo 

jeito. “No fundo, isso me ensinou e tem me ensinado muito. Me ensinou a viver, a encarnar 

uma posição ou uma virtude que considero fundamental não só do ponto de vista político” 

(FREIRE, 2013, p. 15), mas também existencial: a tolerância.  

- Olha Augusto, “a minha experiência, na cotidianeidade diferente, me ensinou a 

tolerância de maneira extraordinária” (FREIRE, 2013, p. 15).  

Eu vou usar um fato que aconteceu comigo há 20 (vinte) anos para te explicar melhor a 

respeito da tolerância. Esta experiência de aprender a respeito da tolerância na cotidianeidade é 

simplesmente sensacional. Não sei se você já reparou, por exemplo, como é usado no Brasil a 

cultura de propagar o quanto o povo é mal-educado. Desconfio que fazem isso como meio de 

silenciar o povo e até mesmo de oprimir usando o discurso, que é um recurso muito usado pela 

classe dominante. Não sei se você já presenciou, mas, como é fácil se ouvir que o brasileiro não 

tem educação porque não respeita nada, nem fila, embora o que mais se veja é fila para a 

matrícula, fila para a merenda escolar, fila para o banco, fila para o médico, para o cinema, para 

a aposentadoria, para o auxílio emergencial, para votar, tem até fila para tomar vacina 

ultimamente. Inclusive, há uma forma errônea e generalizada de propagar esta falácia: o 

brasileiro não tem cultura, não quer respeitar as regras, não sabe nem se comportar numa fila. 

Eu me lembro de uma vez no Distrito de Educação, deveria se entregar um documento 

necessário para garantir à minha permanência na escola em que eu estava lotado.  

Então, como já sabem, eu não gosto de faltar e, também, há vinte anos, o professor não 

tinha direito a um terço de planejamento, trabalhava de segunda à sexta ministrando aulas e 

planejava no sábado de manhã. Como eu precisava resolver a questão desse documento 

combinei com a diretora, um dia antes, que eu iria o mais cedo possível para escola, deixava 

meu plano do dia com o vigilante para que ele repassasse para a coordenação e aproveitava para 

avisar que iria chegar atrasado ou, no máximo, depois do intervalo porque precisava ir até o 

Distrito de Educação. Há vinte anos não tinha essa tecnologia à distância, não, era tudo 

resolvido presencialmente.  
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Cheguei no Distrito antes das seis e já tinha professor para ser atendido. Recebi do 

primeiro da fila a senha número cinco e a informação de que o atendimento começava oito 

horas. Eu pensei: “já perdi a primeira aula”. Preocupado, sentei-me no parapeito da calçada e 

esperei até que a porta do distrito abriu. Fomos recebidos pelo segurança que nos acomodou 

numa fila de cadeiras que pareciam preparadas para seguir uma determinada ordem, e nos 

avisou que não havia ninguém para nos atender, pois a moça do nosso setor iria se atrasar. Deu 

nove horas – e chegando professor. Para você ter uma ideia, as cadeiras que estavam em forma 

de fila ficaram todas ocupadas, e olha que tinha cinquenta cadeiras ou mais, e já tinha professor 

em pé. Entre as cadeiras e as pessoas que estavam trabalhando naquela sala havia um enorme 

balcão. Ninguém olhava na direção da gente. “De repente. uma pessoa levantou a cabeça e me 

viu. Fiz-lhe um gesto com a mão, acenando para dizer que eu estava ali. O moço se aproximou 

de mim.” e, perguntou com voz educada: “como posso ajudar?” (FREIRE, 2013, p. 14). Eu 

expliquei que só queria entregar o documento e voltar para a escola para que meu aluno 

assistisse aula pelo menos depois do intervalo. Sem alterar a voz e de maneira cortês. Ele me 

disse que não seria possível e que infelizmente eu não iria poder entregar o documento porque 

a moça do atendimento daquele setor faltou e o prazo para entrega do documento iria só até 

aquela data. Eu imaginava que se eu não entregasse o documento, o Distrito poderia lotar outra 

pessoa no meu lugar.  

Surpreso, eu era naquele momento puro nervosismo porque, como a escola em que eu 

ensino é a mesma onde eu estudei, eu não queria nem quero perder a vaga na escola da 

comunidade que praticamente me viu crescer. Com voz alterada, falei: pois se é assim, se hoje 

é o último dia para entregar este documento, o senhor vai ter que resolver esta situação, porque 

eu não vou ser prejudicado por causa de uma funcionária de vocês que resolveu faltar justo 

hoje. Sem perder a elegância, o rapaz disse-me: “Bem, então, lhe peço desculpa, mas, 

infelizmente, não posso fazer nada pelo senhor” (FREIRE, 2013, p. 14). Eu só ouvi a parte não 

posso fazer nada e nessa hora eu fiz tanto barulho, gritei tanto, reclamei mais ainda, procurei 

explicar a situação para os professores que reclamavam comigo que eu não tinha educação, com 

outros que me apoiavam, com os que reclamavam da desorganização do Distrito, com os que 

se sensibilizaram com o rapaz educado e diziam que ele não merecia tanta estupidez, e que não 

era daquele jeito que se deveria agir... eu só lembro que foi tanta algazarra que uma moça entrou 

no recinto e disse: “o chefe do Distrito vai receber o senhor, entre aqui por gentileza”. Eu 

entrei na sala, esperei quinze minutos e fui recebido por um senhor de terno que me desejou 

bom dia, ofereceu água e café – eu balancei a cabeça negativamente – ele perguntou meu nome, 

a escola em que eu estava lotado, pediu o documento, colocou numa pasta, e pediu para que eu 
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assinasse uma lista de controle de entrega e deu-me um comprovante, datado e assinado por 

ele. Eu agradeci, sai da sala e quando passei na portaria chamei o representante do sindicato e, 

mostrando o comprovante que recebi, disse: se vocês ficarem calados, só esperando, vocês não 

vão ser lotados e podem até perder a vaga na escola.  

Quando saí do Distrito, passava das dez horas e não adiantava ir para a escola. Fui direto 

para casa. Enquanto pedalava pensava na minha atitude, sequer desculpas eu pedi ao moço do 

balcão. No outro dia quando cheguei à escola fui chamado pela diretora que me perguntou o 

que eu tinha feito no Distrito, mas não esperou por minha resposta, foi logo dizendo que eu não 

precisava ter feito nada do que eu fiz porque a data de entrega do documento tinha sido 

prorrogada e que da próxima vez eu pensasse melhor antes de agir, afinal, eu era um professor 

e precisava dar bons exemplos. Sem falar que eu poderia sofrer até um processo administrativo 

por desacatar um funcionário público no exercício da sua função. A diretora avisou também 

que a coordenadora precisou faltar e que meus alunos, naquele dia, tinham ficado sem aula, mas 

foi por um motivo mais do que justo. Certamente eles entenderiam. Saí da diretoria e no 

caminho daquela sala para a classe fui pensando: “A tolerância não significa de maneira 

nenhuma a abdicação do que te parece justo, do que te parece bom e do que te parece certo. 

Não, não, o tolerante não abdica do seu sonho pelo qual luta intransigentemente, mas respeita 

o que tem sonho diferente do dele” (FREIRE, 2013, p. 15.) 

Como vês, Augusto,  

[...] conviver com a cotidianeidade do outro constitui uma experiência de aprendizado 

permanente. Porque, vê bem, uma das características fundamentais do comportamento 

no cotidiano é exatamente a de não nos perguntarmos em torno dele. Uma das 

características fundamentais da experiência na cotidianeidade é exatamente a de que 

nela nos movemos, de modo geral, dando-nos conta dos fatos, mas sem que 

necessariamente alcancemos deles um conhecimento cabal.” (FREIRE, 2013, p. 16)  

 

Por outro lado, a intolerância é sempre arrogante. Trago outro exemplo para você. Este 

é um pouco mais recente, deve ter acontecido há quase oito anos. Nesta época a lei do piso do 

magistério já tinha sido implantada em Fortaleza, portanto, os professores haviam conquistado 

com muito embate com o governo municipal um dia e meio para planejamento sem reger 

nenhuma sala de aula. Isto abriu um leque de possibilidades para que o professor, tendo abertura 

com o diretor, pudesse negociar para que as horas de planejamento fossem desempenhadas no 

mesmo dia das aulas só que em outro horário. Eu então conversei com o diretor e perguntei se 

o meu horário de aula na escola podia ser distribuído em três dias e eu ficar planejando no turno 

da noite. Para mim seria ótimo. Por dois motivos: o primeiro porque eu resido em Juazeiro do 

Norte, que fica a mais de 500km da capital cearense, cidade onde eu trabalho até os dias de 
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hoje, e o segundo, porque eu livrava dois dias da semana dos quais eu aproveitava para repousar 

da cansativa viagem e ainda na companhia da família. Pois bem, fiz a proposta e o diretor 

aceitou. Dito isto, é preciso colocar também que sou um professor que faz combinados com o 

aluno e gosto de cumpri-los, até para passar para o aluno que na vida existem regras e, embora 

existam as exceções – que devem sem levadas em conta –, se as regras existem são para serem 

cumpridas. Um dos combinados que eu faço sempre que chego para assumir uma classe é dizer 

que eu aceito justificativa de atraso, caso o aluno chegue atrasado no início da aula, pois, este 

pode morar longe e perder o horário e isto é compreensível, mas o aluno chegar atrasado na 

aula depois do intervalo não é admissível, mesmo assim, eu posso fazer exceções caso não seja 

algo rotineiro.  

Recordo que um dia eu passei por um aluno que chegava sempre atrasado depois do 

intervalo, o chamei e disse: “Você está chegando muito atrasado durante este mês de agosto. 

Está acontecendo alguma coisa? Você gostaria de me contar?” O aluno só disse um ligeiro não 

e saiu correndo para aproveitar os seus vinte preciosos minutos de intervalo. Eu recordo ainda 

que neste mesmo dia a coordenadora, a pedido do diretor, passou nas salas e avisou que o aluno 

que chegasse à classe sem a blusa da farda, o uniforme, o professor poderia encaminhá-lo para 

a direção porque naquele dia não seria permitido que ele assistisse mais aula.  

O tempo passou e ocorre que, certa vez, durante uma aula em que já tinha organizado a 

turma e até conversado sobre o que foi feito na aula anterior, entra o aluno com quem eu havia 

conversado anteriormente, de forma bem infantil. Ele entrou cantando, arrastando o chinelo e 

sem a blusa da farda. Ao entrar, sentou-se e fez aquela pergunta clássica: “professor, é pra fazer 

o quê?”. Eu me aproximei dele e disse: “Você vai se levantar, dizer boa tarde, pedir licença e 

sair em silêncio e se dirigir até a direção”. O aluno se retirou e dez minutos depois voltou 

dizendo que o diretor disse que ele poderia assistir a minha aula. Eu então devolvi: “pois traga 

esta permissão por escrito”. O aluno relutou, mas obedeceu. Cinco minutos depois aparecem na 

sala o diretor e o aluno já vestido com uma blusa da farda. O aluno senta e o diretor diz: 

“professor, este aluno vai assistir esta aula porque eu autorizei”. Eu que estava no fundo da 

sala me dirijo vagarosamente para frente da turma, enquanto faço isso penso como agir, mas 

não nas consequências dos meus atos, olho para a turma e digo em tom solene: “gente, eu quero 

comunicar que a partir de hoje o professor de matemática de vocês é o diretor”. Peguei meu 

material, dei boa tarde, saí da sala de aula e fui diretamente para o pátio. No pátio, peguei a 

bicicleta e me dirigi para o Distrito de Educação e disposto a nunca mais nem passar na calçada 

daquela escola. Cheguei no distrito, expliquei a situação para o responsável do setor de ensino 
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e ele me convenceu que eu não precisava mudar de escola porque quem errou foi o diretor e 

que ele iria conversar para que isso não mais se repetisse. Voltei para casa.  

No outro dia, quando cheguei na escola, o diretor me chama na sala dele e diz: “A partir 

de hoje você não planeja mais a noite e seu horário nesta escola enquanto eu for diretor é de 

segunda até sexta”. Eu ainda pedi para ele reconsiderar porque morava em outra cidade, tinha 

um filho de dois anos e seria importante tanto para mim quanto para o meu filho que eu estivesse 

presente nesta fase da vida dele. Porém, o diretor estava irredutível e com aquele ar de quem eu 

faço porque posso, declarou: “Você devia ter pensado nisso antes de ter ido me denunciar no 

distrito”. Eu então sai da sala, terminei aquele semestre e quando teve a nova lotação fiquei 

feliz da vida porque consegui ampliar minhas aulas na escola que fica perto da casa da minha 

irmã, local onde eu fico quando estou em Fortaleza.  

Eu poderia compartilhar com você, diversas experiências que foram ao longo desse meio 

século de vida, dos quais mais de vinte são dedicados ao magistério, por exemplo, os diversos 

encontros pedagógicos em que participei e que os exemplos de professores sisudos e até certo 

ponto carrancudos eram todos de matemática; ou o dia em que numa reunião com o corpo 

docente, a diretora falou reiteradas vezes que era incompetência do professor de matemática do 

oitavo ano da tarde, que só lecionava a trinta alunos, mais de oitenta por cento da turma ficar 

em recuperação; poderia recordar o dia em que eu tive que enfrentar uma coordenadora e uma 

diretora para mostrar que as notas do meu diário de classe foram adulteradas para promover, 

sem realizar recuperação, x, y ou z alunos, e isto eu não iria admitir; eu poderia narrar também 

os dias de greves e de confronto com a guarda municipal para que o piso do magistério fosse 

implantado, conforme consta na lei que foi sancionada em julho de 2008; poderia lhe dizer, 

pormenorizadamente, da reunião ampliada em que professores do Estado e do Município 

cobravam melhores condições do Governador Cid Gomes e, eu, ao pedir a palavra, fiz a 

seguinte intervenção entoada com um verso de Rolando Boldrim: “‘Tem um ditado dito como 

certo que cavalo esperto não espanta boiada’ e se o senhor quiser mesmo acabar com a greve, 

Governador, eu sugiro que você seja um cavalo esperto, retire esse pedido de 

inconstitucionalidade da lei do piso e nos apresente um plano concreto mostrando que vai nos 

oferecer melhores condições de trabalho. Eu garanto que se assim fizer, a greve acaba ainda 

hoje”.  

Posso partilhar com você também o encontro de pais e mestre que promovi em parceria 

com alguns colegas, na primeira escola em que fui lotado, para reivindicar a construção de 

banheiros separados para os professores e as professoras e torneira para o banheiro dos 

estudantes e que foi interrompida pela diretora, que chegou à reunião dizendo que a escola era 
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dela, fazendo o maior escândalo e que eu não tinha o direito de fazer reunião sem a permissão 

dela, mesmo eu tendo falado com a Presidenta do Conselho Escolar. Não sei quanto tempo faz 

esse acontecimento, não lembro, mas rememoro que a diretora, procurando me desestabilizar 

emocionalmente, bradando, perguntou por que eu era tão crítico e “baderneiro”. E eu, nesse 

dia, respirei fundo, olhei nos olhos dela e respondi que a culpa era dela, porque tinha sido com 

ela que aprendi a estudar, a gostar mais de escrever e se eu era o que era, eu devia a ela, porque 

ela foi uma professora que sempre ensinou o aluno dela a ter pensamento crítico e a não se calar 

tão facilmente.  

Naquele encontro, na frente de toda a comunidade estudantil e em um pátio lotado de 

pais e mestres, a minha voz embargou, mas não me impediu que eu recitasse o poema “Eu-

lírico”. Poema que fiz quando era aluno desta diretora e que só por insistência dela abriria a 

semana cultural do colégio na época em que fazia o terceiro ano. Hoje, ao recordar todos estes 

episódios, faço questão de trazê-lo na íntegra, porque ele diz muito do que tento conversar 

quando estou com meu aluno, ainda mais neste tempo em que a carência dos nossos alunos 

adolescentes, os carregam para a automutilação. Diz assim o poema, Eu-lírico: 

 

Enquanto o sentido de um mundo novo 

E bem melhor não vem; 

Eu me beijo, me abraço, me amo  

E cuido do meu Eu. 

Talvez, assim, 

Quando eu estiver triste, 

Cansado, 

Sem carinho, 

Cético no amanhã que sempre tarda, 

Ou sozinho demais para acreditar 

No melhor mundo, 

tão cheio de novo e de nunca: 

- Ele não faça o mesmo comigo.  

 

Mas, voltando para o dia daquela reunião... ao terminar de recitar o poema, completei, 

engolindo a vontade de chorar: “A senhora não lembra de mim e nem do que um dia ensinou 

porque agora a senhora não é mais educadora e sim apenas diretora”. Eu poderia trazer milhares 

de experiências que vieram construindo o professor que hoje sou, com a esperança de fazer 
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você entender como se chega a ser o professor que se é, porém, pouco vai adiantar, porque 

penso que cada professor, de maneira singular e múltipla, sabe da sua formação, portanto, eu 

prefiro fazer uma pausa, respirar fundo mais uma vez, e repetir o que eu te disse anteriormente, 

o professor não é, ele está sendo. 

Pronto! Depois desta conversação “fictícia”, vou apresentar a versão dos professores 

entrevistados em forma de paráfrases. Todavia, é oportuno comunicar que as paráfrases que 

vieram compor esta narrativa...  

- Espera! Espera! – Quase posso crer que ouço uma voz de um longínquo local – Eu 

posso pontuar uma questão ou só quem pode perguntar nesta dissertação é o autor-pesquisador? 

- Como? O que disse?  

- Eu perguntei se posso fazer uma pergunta.  

- Pode. Mas, você poderia ao menos me dizer quem é?  

- Isto não importa.  

- A mim importa.  

- Neste caso, digamos que sou o Paulo Freire “Fictício” que você inventou com o desejo 

de dominar o seu medo e assim adquirir mais confiança nesta aventura por formação, mas, se 

preferir, pode me chamar de leitor apaixonado. Entretanto, o que desejo perguntar é por qual 

motivo você opta por escrever um texto tão bagunçado e quando digo bagunçado não me refiro 

no sentido de ser diferente e que se esforça em vagabundear – isto é, vagar, filosofar – pelo 

universo que chamo de curiosidade epistemológica no livro “Pedagogia da Autonomia”. A 

bagunça da qual me refiro é por que fazer um texto com trecho de música, citando final de 

documentário, com poesia que ora usa versos livres, em seguida vem com sextilhas em 

redondilhas e até com uma narrativa em que a produção analítica está repleta de citações longas, 

atitude, inclusive, não recomendada pelo Ghoem, grupo que dá assento para suas indagações e 

suporte para esta sua forma de pesquisar? 

- Entendi. Entretanto, não lhe dou garantia de respostas. Mas, vou trazer as minhas 

justificativas, na certeza multifacetada em Morais (2018), na explicação do que não é 

experiência em Larrosa (2019) e, ainda, na implacável sapiência de um pesquisador que me 

acompanha desde os tempos da graduação, D’Ambrósio (1996). Procedo assim, para que você 

possa construir uma resposta admissível ou quem sabe decida por realizar mais inquietações 

para que desse jeito, você encontre-se de frente com seu questionamento e possa sentir o gosto, 

o cheiro, o tatear, o ruminar e até o pensar da possibilidade de uma resposta que não se fecha 

na unicidade das certezas plenas e nem se abre descomedidamente na multiplicidade de quem 

se perde nas certificações de uma pergunta quando a julga respondida. 
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Posso, agora, começar? Começo dizendo que aprendi durante este processo que sou 

alguém que gosta bastante de justificar. Então, começo justificando que os estudiosos do 

GHOEM, de acordo com o que aprendi em conversa com uma amiga que faz parte do mesmo 

grupo de estudo do qual também participo, que estes estudiosos sugerem textos narrativos sem 

citação longa, mas, como disse, é uma sugestão, não uma imposição. O próprio Garnica (2010), 

que faz parte desse grupo desde a sua fundação e o coordena, salienta que “Cada pesquisa 

realizada no GHOEM serve – serviu e continua servindo – para uma análise metodológica que 

dá parâmetros para avaliar os sucessos e as limitações do método” (GUARNICA, 2010, p. 5).  

Pelo que compreendo, do que fornece um dos fundadores deste grupo, é que o próprio 

método se permite estar em permanente construção, o que me leva a “esperançar” que talvez 

este caminho, por mim escolhido, esteja no campo do insucesso ou não, até porque a verificação 

dele ainda não aconteceu. Seja... Eu vou dizer plausível que é um termo que tem ganhado 

bastante significado durante este processo no qual me permito atravessar. Com relação ao fator 

de que preferi um texto com trecho de música, citação de documentário, com poesia livre ou 

em sextilhas eu me reservo ao direito de dizer que eu suponho que ao escrever um texto com 

tanta diversidade de gênero eu consiga dizer para o leitor, seja este apaixonado ou 

desapaixonado, do quanto me é pesaroso chegar ao professor que eu sou, quanto mais responder 

à questão que eu mesmo levantei: Como se chega a ser ao professor que se é?  

Dito isto, reconheço que compreendi que mesmo os professores que eu escolhi no Edital 

de Boas Práticas promovido pela Secretaria de Educação de Fortaleza e que tem algo em 

comum entre eles e comigo – como, por exemplo, se colocar no lugar do aluno, enxergar 

fragilidades no método de ensino que aplica, se dispor a mudar de metodologia para se 

aproximar do estudante, ou mesmo trazer a arte para dialogar com os conteúdos matemáticos –

, mesmos estes profissionais, são dotados de singularidades, subjetividades e pluralidades 

próprias do processo vivenciado, por cada um, e dentro de uma história de vida particular e 

incomum, por isso, tentar classifica-los, categorizá-los em busca ou em defesa de uma 

identidade, resultaria em um erro que só foi-me apresentado pela professora Luzia no momento 

do exame de qualificação deste trabalho.  

Eu confesso que ao constatar este erro, o que eu tive não foi medo, nem paralisia, o que 

eu senti foi um calafrio acompanhado de uma intensa sensação de desespero e tudo isto em um 

momento do processo no qual parecia que eu estava mais seguro, porque julgava ter tudo 

arquitetado a fim de que eu enveredasse para a guisa das compreensões que eu ansiava apalpar. 

E aqui cabe dizer, como discute Larrosa (2019), que compreender não é revelar verdades ditas 



138 
 

em um texto, as compreensões das quais me refiro estão em “conversações” diretas com o viver, 

o sentir, o narrar e pensar não apenas no sentido de argumentar. 

Mesmo com alguns adendos, a banca habilitou este estudo. Apesar do alívio de ter 

qualificado, eu estava desesperado. Sim. Porque esta minha saga por formação é um processo 

que se assemelha a uma gangorra. Deixa que eu explico: uma hora você sobe de euforia porque 

finalizou o estado da arte e no mesmo instante você desce de preocupação porque tem que 

apresentar o seu projeto de pesquisa dentro das regras da academia...  

Mesmo em estado de desespero, o que eu fiz? voltei para as leituras. Antes, recebi 

algumas orientações do orientador. Depois, li o parecer de cada membro da banca. Li, reli e reli 

algumas vezes novamente e de novo, afinal, eu queria que aquela experiência de leitura me 

transpassasse. Foi então que eu tive a ideia de trazer as contribuições das pareceristas para 

dentro da narrativa, o que para mim parecia uma ideia ótima já que eu tinha acordado com o 

orientador que iria fazer uma análise diluída no texto e não uma análise com momento 

estipulado para começar, se desenvolver e terminar com os resultados e a conclusão. Nada 

contra quem prefere este estilo de escrita. Apenas eu queria mostrar pra mim mesmo que se eu 

consigo ensinar porcentagem usando o “Poema brasileiro” de Ferreira Gullar, eu também sou 

capaz de fazer as análises de uma dissertação dissolvidas no texto, também porque, a mim, esta 

escolha soava menos dura, rígida e, concomitantemente, mais suave e convidativa para o leitor. 

O que parece ser um motivo justo, porque se eu penso no aluno quando estou na sala de aula é 

coerente que eu me coloque no lugar do leitor quando estou escrevendo.  

Pois bem, acontece que, ao ler outra vez o parecer de qualificação, notei que eu não teria 

como atender algumas das solicitações da Professora Luzia, que, inclusive, foram endossadas 

pela professora Marguerita, nem colocar algumas das valiosas contribuições na narrativa, pois, 

por exemplo, eu não teria como visitar escolas, tirar fotos da comunidade e registrar algum 

encontro com os diretores dos professores que eu entrevistei, por causa da política de 

isolamento que o Governador do Ceará instalou por conta da pandemia que assolou todo o 

Planeta. Eu nem tentei entrar em contato com os diretores por meio das redes sociais ou via 

telefone, porque julguei que seria de pouca ou quase nenhuma experiência. Entretanto, registro 

que a sugestão de retirar a conversação a respeito de identidade do texto pela professora 

Marguerita e pincelada pela professora Luzia eu acatei.  

Este fato me trouxe uma preocupação: fazer pesquisa em Educação Matemática com 

suporte na História Oral requer usar diferentes tipos de fontes. Por enquanto, guarde esta minha 

preocupação, ilustre leitor. Feito isto, eu lhe digo que passei para diluir no texto as contribuições 

da outra parecerista, a Professora Luzia. Fiz este movimento, inclusive, usando algumas 
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sugestões da parecerista como citação direta ou indireta. O que além de ter dirimido a minha 

preocupação com relação a utilizar diferentes fontes em um estudo, que se abanca na 

metodologia de História Oral, ainda engrandeceu o debate que estava fazendo com as críticas 

de uma pesquisadora que olha a pesquisa por um ângulo mais confortável por estar mais na 

exterioridade dela.  

Resumindo e com outras palavras: trecho de música e poesia neste texto se justifica 

porque como uso estas artes em sala de aula, acredito que seria incoerente de minha parte não 

as trazer para este processo. O fato de usar versos livres ou em sextilhas, eu me reservo ao 

direito de dizer que é porque sou poeta cordelista. Já o final do documentário que transcrevi no 

percorrer desta caminhada foi porque, tanto o filme como as considerações da parecerista a 

respeito dele, me fizeram aprender algo que apesar de ser aparentemente óbvio, eu antes não 

via, como, por exemplo, o fato de que a escola não está aos escombros, ao contrário, a escola 

cumpre e cumpre com galhardia o seu papel. A pergunta que eu faço é, cumpre para quem? A 

quem interessa uma escola pública de modelo tecnicista, profissional tecnológica e que enfatiza, 

grosso modo, a produção da mão de obra barata? Esta pergunta leva-me para o primeiro ano do 

século XXI, mais precisamente para uma loja que pertence a uma grande rede de supermercado 

do Brasil, em que ao chegar em uma operadora de caixa, fui surpreendido com a seguinte 

“desalunização” (desconfio que posso chamar assim): “lembra de mim, professor?”.  

Pois, eu estudei, pratiquei, me dediquei, o senhor sabe, só tirava a nota máxima na sua 

disciplina. E olha onde eu vim terminar... Nada contra esta minha função, mas não era com isto 

que eu sonhava e nem o que o senhor me dizia em sala de aula, era Professor?”. Confesso, que 

na hora só o que fiz foi olhar nos olhos da minha ex-aluna, sorri e engolir suas palavras para 

depois tentar digeri-las. Depois daquele encontro inesperado, não fui imediatamente pra casa, 

fiquei pedalando pelas ruas do bairro mastigando aquelas palavras, ruminando e remoendo-as. 

Feita a digestão das palavras da minha (des)aluna, decidi que mudaria o meu discurso em sala 

de aula: a escolarização não lhe dará garantia de sucesso, mas nesta sociedade estupidamente 

capitalista pode trazer uma certa esperança para que você possa galgar alguns degraus nesta 

imensa escada que é a ascensão social. Dizendo de outra forma: se com a escola já é tão 

complicado viver, sem ela, então, eu não quero sequer imaginar como será sobreviver. 

Foi em Morais (2018) que eu soube que a História Oral executada no GHOEM vê nas 

narrativas subjetivas uma forma de estudar os episódios que acontecem/aconteceram na 

História da Educação Matemática em um projeto intitulado Mapeamento. No meu caso, eu 

investigo experiências de professores que com arte ensinam matemática na escola pública, 

como, por exemplo, na Escola Municipal de Tempo Integral José Carvalho em que a Professora 
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Marcela cultiva a ludicidade para ressignificar a aprendizagem dos seus alunos; o Professor 

Israel, na Escola Diogo Vital, une a fotografia e a matemática para, através de uma conversa 

séria, porém agradável, dialogar a respeito dos conhecimentos que são captados em sala de aula; 

a professora Edielma, na Escola José Júlio da Ponte, atuou encenando cálculos e ao montar o 

cenário da peça teatral “Os Saltimbancos” trabalhou as formas geométricas; marco ainda a 

Professora Patrícia que, mesmo sem dialogar com a arte, apostou no raciocínio consciente para, 

na Escola Municipal Terezinha Ferreira Parente, fazer chegar até o aluno a importância de se 

aprender com autonomia e humanidade; além disso, tem a experiência que vivencio, na Escola 

Municipal Governador Faustino de Albuquerque, em que tento conquistar a atenção do aluno, 

para os conteúdos matemáticos, por meio da poesia, da música e da literatura. 

Por conta dessas experiências, em grande medida comuns, que estes profissionais 

mobilizam, eu acreditei, no início e até no decorrer deste processo que atravesso, que seria 

razoável encontrar pontos, planos e diedros de intersecções que me levariam a construir a 

identidade do professor de matemática. Tal percepção trouxe até a mim a busca por 

compreender como professores formados em universidades que dão pouca ou quase nenhuma 

importância para as teorias da Educação Matemática, aproximam-se da arte e chegam a se 

convencerem que ela é uma viável estratégia capaz de ajudá-los a conversar sobre matemática 

numa sala de aula, daí, depois de algumas orientações e leituras, me veio quase a certeza de que 

eu deveria trazer à baila a seguinte pergunta: como se chega a ser o professor que se é? Que 

risonha soberba! Pois, de acordo com Morais (2018), e eu, neste momento da pesquisa, 

concordo com ele, o professor de matemática, inclusive, os aqui mencionados e entrevistados 

são formados na coletividade que respeita a individualidade de cada ser, ou seja, o professor é: 

[...] atravessado pelos tempos e espaços, pela multiplicidade de histórias até então 

vividas, pelos múltiplos e complexos processos internos e externos pelos quais passa, 

pelo manancial de recursos que recebe do meio em que está inserido, e que é a partir 

desses que atribui significados para o mundo, que o levam a experienciar o mundo de 

dado modo, tornando-o professor sempre com formação singular (MORAIS, 2018, p. 

118). 

 

Eu estou convicto de que a experiência de que fala Morais (2018) compartilha do mesmo 

manjar da experiência que Larrosa (2019) convida você e eu, leitor, a sentir. Uma experiência 

que não seja subestimada e que o ser que a experimenta possa se entregar a ela tão 

apaixonadamente de tal maneira que não haja cabimento nem para o que é metódico, nem 

proposital, tampouco operacionalização para algum tipo de categorização, e, por isso, vejo que 

“[...] não se pode pedagogizar, nem didatizar, nem programar nem produzir a experiência [...].” 

(LARROSA, 2019, p. 13). 
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Definitivamente, não é esta a finalidade deste estudo, pois, sabemos que Larrosa (2019) 

assegura que é possível unir educação e experiência para promover uma experiência que se 

aproxime mais da arte do que da prática. Esta possibilidade talvez tenha se materializado 

quando, por exemplo, eu e a professora Edielma ficamos absortos com a dedicação de nossos 

alunos, quando estes tiveram pela primeira vez uma aula de matemática que trazia no seu esboço 

a arte musical, no meu caso, e um ensino delineado por meio da arte literária, no caso dela. 

Talvez, isto seja se deixar atravessar pela experiência, pelo momento que nos forma, pelo ato 

de decidir qual arte é mais plausível naquele instante, quando deve parar ou se continua, como 

conversar a respeito de tal conteúdo, que método usar, como facilitar determinado 

conhecimento que o aluno fala que não entendeu? Afinal, da maneira como o professor é 

empoderado por D’Ambrósio (1996, p. 104), “Ao começar a aula, o professor tem uma grande 

liberdade de ação”. Sou tentado a acreditar que agindo assim, estou pensando com o que sou e 

com o que me acontece. No caso do leitor não concordar com esta consideração, resta-me ainda 

o argumento, de que envolver a educação com experiência bem como propor um ensino de 

matemática próximo da arte é manter viva a interdisciplinaridade que, segundo D’Ambrósio 

(2011), cumpriu relevante papel no século XX, especialmente porque propiciou a origem de 

importantes campos de estudo. 

O professor Israel traz um depoimento interessante quando o assunto é 

interdisciplinaridade. Ele assevera que na universidade você só vê a matemática pura, você não 

vê uma interdisciplinaridade com nenhum outro conhecimento e com ninguém, na faculdade é 

só matemática e pronto. Nem tem história, português; não tem artes ou história da ciência. No 

curso de matemática é só conta, é só matemática. Comenta o professor Israel: “A verdade é que 

um acadêmico ou acadêmica de matemática sai da universidade e não está preparado para ser 

esse tipo de professor. Ele está preparado para entrar, dar aula de matemática, explicar, tirar 

dúvida, passar dever e corrigir, preparar prova, corrigir prova, fazer os registros de classe e 

acabou. Apenas isso”. (Trecho retirado da narrativa do professor Israel) 

Ainda tratando dessa temática, o Professor Israel defende que as escolas devem trabalhar 

a interdisciplinaridade com os alunos e os professores, porque a interdisciplinaridade não é o 

professor de matemática pegar uma questãozinha que envolve um pouco de história e jogar 

numa prova. Isto não é interdisciplinar. E o que é interdisciplinar? De acordo com o professor, 

para uma situação ser interdisciplinar ela precisa ser vivenciada, o aluno precisa tocar nela, é 

de fundamental importância que o aluno ou aluna se sensibilize e possa visualizar que o campo 

não está somente restrito, o campo é amplo, não é só a matemática. Ele acredita que a escola 

não pode se restringir a um conhecimento armazenado em caixinhas, é preciso abrir as asas do 
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conhecimento, do sentimento e fazer com que os nossos alunos e alunas voem e vejam um 

campo amplo e mais libertário. 

No fim, ainda que este processe de formação acabe – apesar de que o fim não chegue –

só o que eu pretendo é que a escola pública não seja mais um instrumento que facilite, no apelo 

de Larrosa (2019), a construção de uma “experiência manipulada”. Neste sentido, avalio que as 

experiências vivenciadas por mim, Edielma, Patrícia, Israel, Dalmário e Marcela corroboram 

para o fortalecimento de uma experiência viva e que se faz presente no ensino de matemática 

quando instiga o sujeito a pensar não apenas como sinônimo de racionalidade, mas, também 

com a sentimentalidade que é peculiar ao ser humano apaixonado pela vida, pelo que faz na 

sociedade e pelo que é no campo do ensino escolar. Depois disso tudo, espero, e espero mesmo, 

nobre leitor, que você possa chegar a uma conclusão plausível para os questionamentos 

apresentados assim como eu prossigo com o compartilhamento dos meus colaboradores. Para 

provocar este movimento, trago em forma de paráfrases, as experiências dos professores. 

Professores, faço questão de pontuar, que se envolveram comigo não só durante a escrita dessa 

narrativa que eu comparei com a construção de uma colcha de retalhos, como também no 

percurso deste processo formativo e contínuo que muito se assemelha com uma trajetória curva 

cheia de idas, vindas, acostamentos, sentimentos, razão e estacionamentos.  

Finalmente as paráfrases. Vamos a elas? Sim, todavia, penso que é oportuno comunicar 

também que as paráfrases vieram compor esta narrativa depois que li e reli o artigo: “GHOEM: 

um estudo sobre as análises das pesquisas mais recentes”, cuja autoria é de Ana Claudia Lemes 

de Morais, e de Thiago Pedro Pinto, e que apontam para diferentes pesquisas que usam distintas 

metodologias e diferentes formas de analisar. Em todos os trabalhos os pesquisadores são 

ligados ao GHOEM e um deles, inclusive, deixou-me deveras empolgado. Trata-se de 

Fernandes (2011) e seu estudo em que a autora cria um personagem imaginário para se 

corresponder com ela por meio de cartas e, assim, desenvolver sua narrativa a respeito da 

formação do professor no estado do Maranhão. Conhecendo este texto pude enfim, 

compreender com mais confiança que “ousar” é possível, ainda que estejamos inseridos em um 

trabalho regido pelas regras da academia.  

Outro ponto forte que me fez acreditar nas paráfrases para melhor dialogar com o leitor 

desta investigação foi o fato de ter considerado a leitura do artigo de Morais e Pinto (2016), 

leve e com uma didática objetiva capaz de convencer que se eu também parafraseasse meus 

entrevistados, talvez, eu pudesse facilitar a leitura desta narrativa para algum leitor mais 

apressado e, além disso, eu ainda conseguiria aproximar-me com melhor êxito do que busco 

compreender, haja vista, que sou um poeta que gosto muito de parafrasear os poetas da literatura 
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brasileira. No entanto, outro fator foi preponderante para que eu optasse por tentar aproximar 

da análise de singularidade com o usufruto de paráfrases. Trata-se de algo principal que 

aconteceu e que foi capaz de me levar a notar que o pesquisador, independente dele ser 

experiente ou aprendiz, não pode se aprofundar nas análises da pesquisa que processa e se isolar 

para o mundo que tem acesso, pois este, também o provoca e o forma. Refiro-me à um vídeo 

que acessei na página do Ghoem50 protagonizado pelo professor Vicente Garnica em que ele 

afirmava que não acreditava muito em pesquisa feita de forma isolada. Pronto! Diante desse 

empuxo, lembrei dos vazamentos comentados pela professora Luzia e da metralhadora de 

questionamentos do meu orientador: o professor Marcelo51. Esta lembrança fez com que eu 

trouxesse para este texto as minhas compreensões em forma de paráfrases52, ao invés de 

simplesmente parafrasear as textualizações, como eu havia anunciado anteriormente, além 

disso, decidi também trazer para este movimento uma discussão que se conhece pelo nome de 

análise narrativa de narrativa porque percebi que tal análise eu venho realizando ao longo deste 

texto.  

Neste sentido, eu, como primeiro leitor desta dissertação, pergunto: Mas o que é análise 

de narrativa de narrativa? Pergunta cabulosa, não é? Embora eu prefira mais as perguntas às 

respostas, apresento algumas considerações que possam ajudar a mim e a você, caro leitor, a 

formular entendimentos plausíveis a respeito do tópico central desta pergunta, assim, abro uma 

conversação em que participarão Morais (2017) e Cury (2010).  

Lendo Cury (2010) percebo que este tipo de abordagem analítica permite que o 

pesquisador formule suas convicções tendo como norte a história que deseja narrar e os objetos 

que pretende tematizar no estudo, porém, para alcançar tal feito o pesquisador necessita elaborar 

dois exercícios: o primeiro deles é ter o cuidado para não supor que apurando ou sintetizando 

os depoimentos será capaz de ser atingido pelas experiências vividas, da mesma maneira, de 

quem lhe concedeu a entrevista. O segundo é o pesquisador ter em mente que ele jamais irá 

polir com exatidão como aconteceu o processo de formação do outro, muito pelo contrário, tal 

pensamento pode levar o autor da pesquisa ao equívoco de acreditar que quanto mais refinada 

e polida as narrativas mais perto da verdade de como aconteceu a história do que deseja contar 

 
50 Grupo que atua há quase duas décadas formando pesquisadores em História da Educação Matemática. 

www2.fc.unesp.br/ghoem/.  
51 Membro do Grupo de Pesquisa História Oral e Educação Matemática (GHOEM) e trabalha com educação 

atuando principalmente com o desenvolvimento de atividades que problematizam o ensino de matemática e 

pesquisas na interface História da Educação Matemática, Ensino de Matemática e Formação de Subjetividades. 

http://lattes.cnpq.br/2878861519191477. 
52 Importante salientar que esta decisão de chamar as paráfrases de compreensões em forma de paráfrases e a 

percepção que me fez aceitar que realizo no corpo deste texto uma análise de narrativa de narrativa eu só consegui 

em uma conversação com o meu orientador, o professor e doutor Marcelo Bezerra de Morais. 
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ele se aproximará. A este respeito Morais (2017) traz uma interessante ponderação quando diz 

que este movimento de análise pertence ao pesquisador que produz uma narrativa a partir de 

outras e a apresenta como resultado de uma investigação. Morais (2017) ainda garante que a 

subjetividade do narrador é primordial para se elaborar um texto narrativo tendo como base tal 

movimento de análise. Tanto Cury (2016) como Morais (2017) são consoantes em asseverar 

que este tipo de análise permite uma maior sensibilização do pesquisador frentes as narrativas 

que se dispõe a verificar e a contar. Ambos são unânimes em determinar que este enfoque 

analítico proporciona um leque de possibilidades, em Morais (2017), por exemplo, este enfoque 

pode ser muito útil para estudar os vários elementos que constituem a formação do professor e 

em Cury (2010), esta forma de analisar pode colaborar na investigação de quem se preocupa 

em conhecer a História da Educação Matemática entre outros campos de estudos. Desse modo, 

pautado nas considerações destes pensadores do GHOEM e alavancado pelas respostas contidas 

nas perguntas que meu orientador nunca se furtou em fazer-me, deixo aqui as minhas 

impressões do que pode vir a ser uma análise narrativa de narrativa. Tal movimento nada mais 

é que uma busca do pesquisador de se encontrar com as experiências que foram sendo 

analisadas durante os diversos procedimentos dos quais realizou (roteiro e preparação da 

entrevista, momento finais e iniciais da entrevista, transcriação e textualização) e que se tornam 

momentos a serem desfrutados por quem investiga, e, preferencialmente, por ocasião da 

metodologia da pesquisa, embora esta análise esteja fortemente evidenciada em todos os 

deslocamentos que o sujeito da pesquisa executa, sente, imagina ou pensa ao abraçar o ato de 

querer se formar.  

Posto isto, vou finalmente apresentar as compreensões em forma de paráfrases avisando 

ao leitor que neste trabalho realizei um movimento que se aproxima da análise de singularidade 

porque faço um esforço em olhar para o entrevistado de forma única e sem comparações com 

outros sujeitos que fizeram parte da própria investigação. Neste projeto, que não deve ser 

entendido apenas como acadêmico, mas, também, como um projeto de vida, provoco um 

deslocamento que me move ou tende a me carregar para perto do que ora eu aprendi a chamar 

de análise narrativa de narrativa. Análise que procuro desenvolver diluída no ato de narrar desde 

do início dele, e este ato proporciona-me, simultaneamente, um atravessamento recheado de 

sensibilização tanto quando olho para  o processo que me forma quanto para as escolhas que 

devo assumir em busca do movimento de formação que, por sua vez, me empurra para uma 

característica desta forma de pesquisa que só fui capaz de compreender que, também, é parte 

inerente deste processo do qual atravesso, ao mergulhar profundamente neste exercício 

investigativo que é rigoroso, mas não é irrefutável; a saber: a subjetividade.  
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7.4 RETALHO Nº 23 – AS COMPREENSSÕES DOS PROCESSOS FORMATIVOS EM 

FORMA DE PARÁFRASES. 

 

7.4.1 Professora Edielma - Encenando Cálculos 

 

Quando fala das formações que recebeu, tanto pela Secretaria de Educação do Eusébio 

como de Fortaleza, a professora Edielma afirma que “o pessoal vai mais para fazer leitura, 

para passar um slide”, mesmo assim ela acredita que foi por conta desses cursos que ela 

aprendeu que é importante trabalhar com a ludicidade. Para ela, quando o professor participa 

de uma boa formação, essa traz um incentivo. De acordo com a Professora uma excelente 

formação é aquela formação prática! Prática, para ela, significa apresentar vários jogos 

matemáticos. Encontro nesta afirmação um ponto destoante entre o que a entrevistada revela a 

respeito da prática e o que Larrosa (2019) atribui ao tratar desse ponto, pois, o autor de Tremores 

reverbera a valorização da experiência desmembrada não só da prática como da técnica, 

enquanto que a entrevistada é conclusiva ao concordar que foi por causa dos jogos matemáticos 

que ela começou a perceber a dificuldade dos alunos, e que só a partir desta constatação que ela 

notou que precisava mudar sua prática para tentar diminuir a aversão dos alunos e alunas com 

relação à matemática.  

Neste sentido, ela pontua: “O que me incentivou a pensar nisso foi melhorar as minhas 

aulas, foi pensar numa forma do aluno ou da aluna realmente aprender, sem ser só resolvendo 

exercício”. Ao que me parece, neste caso, a trilogia formação, prática e teoria convergiram e 

geraram na professora uma mudança de percepção de ensino no fazer da sala de aula,  

Quando o tema é a dificuldade enfrentada para implementar a ludicidade em sala. A 

professora Edielma fala que ao aplicar pela primeira vez essa estratégia, a receptividade não é 

o esperado, pois a turma pensa que não é uma aula, é só “enrolação”, porém, quando a aula 

começa, quando a turma vê que é uma prática séria, que foi bem elaborada, que foi feita para o 

benefício e buscando facilitar o aprendizado, fica mais fácil de conquistar a atenção do grupo. 

Dessa forma, de acordo com a professora, depois que os alunos notam que o professor pode sair 

do tradicional, é possível sentir o engajamento, a participação e receptividade da classe.  

Para a Professora, “Tudo que é o novo, a pessoa primeiro rejeita, quando começa a 

fazer, a praticar, e ver que pode ser bom, passa a aceitar.” Neste ponto, concordo com a 

professora, mas incluo a preferência de Larrosa (2019) pelo interesse da expressão, experiência, 

porque venho amadurecendo (uso o gerúndio para enfatizar que é um processo em movimento) 
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durante este processo a proposta de que o que nos passa, o que nos acontece fortalece com mais 

vida, mais vivacidade a aprendizagem. Talvez, a comunhão entre experiência, educação e arte 

possa suscitar uma reflexão que ajude a mim e a você, apaixonado leitor, a rompermos com a 

construção do pensamento mediterrâneo de que a matemática está intimamente relacionada 

somente com a inteligência e a racionalidade (D’Ambrósio, 1996. p. 115). Sinto que esta forma 

de lecionar dos professores que eu entrevistei edifica um contraponto a respeito desta “essência 

do ser racional”, o que me instiga a concordar que este contraponto se insere em um tipo de 

formação de professores que pode possibilitar a melhoria do ensino de matemática nas escolas 

em que estes professores atuam. 

 Quando o tema são os desafios que é ensinar matemática, a professora afirma que a 

disciplina matemática é vista como um monstro pelo aluno e que os professores sabem dessa 

percepção, por isso, cabe aos profissionais dessa área desmitificar essa imagem que se criou da 

matemática. Ela pontua, ainda, que essa história precisa ser recontada, até porque os 

profissionais que atuam na escola não abraçaram a matemática para bancar o terror, mas, sim, 

pra ensinar, pra melhorar e ajudar na aprendizagem discente.  

 

7.4.2 Professor Dalmário - Técnico da Secretária de Educação do Município 

 

De acordo com o Dalmário, a universidade forma o professor “dedutivista” do 

conhecimento, e a educação está centrada dentro de uma perspectiva de resultados. O que, para 

ele, não é muito fácil, e, principalmente, para os que desejam que haja uma mudança 

significativa na educação. 

Assim, o Professor Dalmário explica como era a sua prática durante os oito anos em que 

atuou em sala de aula: “porque prática, eu fazia: dava aula expositiva, apresentava os 

problemas para o aluno, resolvia os problemas diversos, passava e resolvia um trabalho 

dirigido (TD) e colocava os alunos em grupo e chamava isso de prática. Dessa forma eu 

pensava que estava fazendo a teoria e a prática”. Note que o professor faz uma crítica a este 

tipo de prática, dizendo, inclusive, que tais ações não caracterizam, nem captam o sentido do 

que realmente pode vir a ser a relação teoria e prática. O Professor acredita que entre a teoria e 

a prática deve existir um conceito de equidade. E que já está mais do que no momento da escola 

pública superar o discurso da qualidade, do quantitativo, pois, segundo ele, na escola, não são 

oferecidas as mesmas condições para todos. 

O entrevistado pontua também que é importante o professor saber que as crianças têm 

a sua história e uma certa lacuna de conhecimentos da matemática prática, por conta dos seus e 
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dos problemas sociais que elas enfrentam. Para ele, esta temática deve ser discutida dentro da 

educação junto com o termo equidade a fim de que os estudantes não sejam meros 

reprodutivistas. O termômetro da melhoria da educação, para o professor, somos nós. O Nós a 

que se refere são os que estão na sala de aula, portanto, é preciso mudar a postura do professor. 

Mas, para isso, tem que estudar, discutir, pensar diferente para que se encontre uma solução 

dentro da escola em que atua. 

Segundo Dalmário, não é papel da escola criar no aluno a capacidade de não decidir, 

pois, “Eu sou o que eu sou formado. Eu não sou outra pessoa.” e isto é construção. Ou seja, o 

professor pós-universidade vai continuar pensando mecanicamente a aprendizagem, caso não 

haja nenhum contra movimento que diga: que bom, professor, que seu projeto foi aprovado no 

Edital de Boas Práticas, mas de que boas práticas o senhor se refere? Neste ponto, tenho acordo 

com a frase do Professor Dalmário: “Eu sou o que sou formado”, porém, acrescento: sou 

formado paulatinamente, vagarosamente; formar-se é como uma poesia doída de alegria, 

surpresas, escutas, falares, paixões...  

       

7.4.3 Professor Israel - Fotomática (Fotografia + Matemática) 

 

O Professor Israel faz uso da fotografia para propiciar o ensino de matemática, e é 

enfático quando diz que o professor deve manter uma certa distância do aluno. Para o professor, 

às vezes quando o docente dá muita liberdade, o aluno mistura as relações e não respeita os 

limites, o que dificulta o processo de ensino. Apesar de se declarar “casca grossa”, fica evidente 

a satisfação do Professor Israel ao recordar que um projeto protagonizado por seus alunos, 

depois de se transformar em uma ação de feira de ciências dentro da escola, recebeu destaque 

na Universidade Federal, ao ser apresentado na Seara da Ciências, no Centro de Ciências da 

UFC.  

Embora eu perceba grande satisfação por parte do Professor Israel ao narrar suas 

experiências, nota-se uma certa preocupação do professor com relação a vivenciar uma possível 

frustação, para evitar tal frustação o professor fala das ações e as possíveis transformações 

educativas que podem ou não ocorrer neste processo, pois, segundo ele, os estudantes não 

entram no ritmo de propostas pedagógicas diferentes da noite para o dia. No caso do projeto 

mediado por ele, o professor Israel conta que com o passar do tempo pedia para os alunos 

registrarem algumas fotografias no caminho da trajetória escola-casa, casa-escola. Esta 

liberdade fez com que uma aluna registrasse a foto de uma caixa d’água no formato cilíndrico 

e a partir desse registro começaram um estudo a respeito de volume. Apesar da empolgação do 
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relato, o Professor Israel não consegue deixar de demonstrar seu descontentamento ao não 

realizar a última etapa do projeto por conta de ter acabado o período letivo e a verba ter chegado 

na escola só no final do período, no entanto, o professor Israel reitera que foi uma ação válida 

porque teve o aprendizado de fotografia, de imagem, o estudante aprendeu a focar e diferenciar 

uma fotografia profissional de uma fotografia tirada apenas para o lazer.  

 O projeto Fotomática, conta o professor, “serviu até para mim”. Porque fez com que o 

professor se aproximasse da turma e a turma do professor pra buscar mais e mais conhecimento. 

O professor Israel relata que conseguiu executar o que tinha visualizado, porque a ideia 

principal era unir algo que o estudante tem contato diariamente com algo que é rejeitado ou que 

a maioria não gosta, no caso, a matemática.  

O professor Israel faz questão de considerar a importância do ensino de matemática ser 

trabalhado em comunhão com português. Segundo o professor, as duas disciplinas são 

importantes e uma complementa a outra, haja vista que, no estudo de situação-problema, só 

existe o raciocínio matemático se o estudante souber interpretar o que está escrito. E, segundo 

ele, a defasagem maior é na leitura, “que o aluno ou a aluna, às vezes, pega o texto e ele ou ela 

quer se livrar do texto”. Este é um ponto importante e que deve ser melhor acompanhada tanto 

pelo núcleo gestor como pela coordenação e o corpo docente, pois, no ensino da matemática a 

interpretação do texto é fundamental. 

O professor Israel acredita que o sucesso de seu projeto com os alunos é porque se trata 

de algo diferente, mas palpável, não é algo que vai sair do caderno apenas, é algo que você pode 

tocar, pode ver, é um cálculo que você olha e se pergunta: “como se faz isso?” E, assim, percebe 

que a matemática não está presa somente no livro, no caderno. A matemática também se 

vivencia e ter essa experiência com o outro é crucial para demolir a ideia de que existe uma 

parede entre o professor e os alunos, parede esta imaginária, em que o aluno não sabe responder 

as perguntas e todo mundo fica calado, e a aula segue também sem perguntar, e se ninguém 

pergunta é porque está entendendo e a aula vai seguindo.  

Além desse possível movimento, o professor Israel não esconde a enorme alegria ao 

ressaltar o desempenho dos seus alunos no SPAECE: “ficamos em primeiro lugar no distrito 

quatro”. De acordo com o professor, tal situação foi atingida porque o projeto incentivou, soube 

identificar e trabalhar com cada aluno que apresentava déficit de aprendizagem. 

Quando fala o que o levou a unir fotografia com matemática, o professor Israel conta 

que foi porque o diretor incentivou e recomendou ao colegiado que realizassem um projeto 

interdisciplinar. Quando isso acontece, segundo o professor Israel, tem alguns professores que 

já são mais acostumados um com o outro. Assim, português se junta logo com inglês; geografia 
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com história. E muitas vezes português não quer nem conversa com a matemática. No caso 

deste projeto, a escolha pelo professor de arte não foi bem uma escolha, foi, na verdade, 

ocasional porque foram as únicas disciplinas que sobraram na divisão.  

Outra questão que o professor considera é o tempo para planejar esse tipo de projeto, 

que, para ele, é muito curto. Ele precisou pensar e organizar tudo em apenas uma semana e a 

ideia veio em um momento de lazer: “Um dia eu saí, fui à praia e bati a foto do mar, mostrei 

para o meu companheiro e ele comentou a respeito da beleza da linha do horizonte. Eu então 

associei, linha, plano cartesiano, e decidi usar a fotografia nas aulas”.  

A escola, no lugar de trabalhar para ampliar o campo de visão do aluno e da aluna, 

limita-os. Para o professor Israel, as escolas colocam tipo uma venda para controlar a visão dos 

alunos e alunas e diz: “olha, é isso aqui; não tem porque olhar para o lado nem paro outro, 

porque o caminho é por aqui”. Porém, o professor defende que o campo do ensino-

aprendizagem é muito amplo, e o professor de matemática pode trabalhar com português, artes, 

ciências, entre outros, porque para se ter ensino é preciso vivência, precisa saber que aquilo 

realmente existe e não se encontra apenas no papel. 

 

7.4.4 Professora Marcella - Matemática Lúdica, Ressignificando Aprendizagens 

 

A professora Marcella afirma que só foi atentar para a ludicidade ao entrar na escola 

pública municipal. Foi com apoio da comunidade que ela percebeu o quanto era importante 

essas estratégias, essas experiências no processo de ensino. Um exemplo que a professora cita 

é o artigo que ela publicou sobre uso de origami, para o qual teve a oportunidade de trabalhar 

em duas aulas por semana e usava vários recursos, o data show, a lousa digital, os vídeos dos 

origamis. Ela lembra que o projeto do Origami também era interdisciplinar, pois trabalhava a 

parte da história e a cultura japonesa por meio do origami. Segundo a professora, o projeto teve 

toda uma preparação antes, primeiro ela teve que estudar muito, porque nunca tinha trabalhado 

ensino de matemática com tal estratégia e que o empregou para abordar assuntos como unidades 

de medidas e conversão de unidades também. 

Aqui se nota o tom de emergência que chega na escola pública: “eu precisava criar uma 

eletiva e eu não queria ser repetitiva”. É uma prerrogativa da professora Marcella, ela conta 

que queria fazer algo diferente, mas não queria trabalhar com jogos matemáticos, então, depois 

de uma breve pesquisa encontrou o origami que é uma arte fácil e acessível que se faz usando 

papel. Além disso, é capaz de estimular a criatividade da garotada e ainda ser um tema que 

transita pela história, pela ciência e pela matemática por meio da arte. A professora explica que 
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a aplicação desta estratégia foi uma tentativa de inovar as aulas de matemáticas e sair da 

mesmice.  

Quando fala da sua empolgação ao relatar as experiências que lhes atravessa, a 

Professora reputa ao fato de ter encontrado na escola de tempo integral um grande apoio por 

parte do diretor que, por sua vez, tinha uma preocupação com a individualidade de cada aluno, 

com a valorização da parte socioemocional de cada indivíduo. Ela vê tal questão de forma 

bastante positiva, pois desenvolve na equipe dos professores a ideia de uma escola que não 

prioriza só o conteúdo. Além dessa construção de escola que não se satisfaz apenas em 

transmitir conteúdos, construção que é processual e lenta, para a professora, é necessário 

procurar ver o lado humano do aluno, ter um olhar cuidadoso, não se transformar só na 

professora de matemática que geralmente se interessa somente com a parte mais mecânica do 

ensino.  

 A professora Marcella narra que um fator que a ajudou muito foi o fato de estar fazendo 

um curso de formação a nível de especialização em ensino. Ela afirma que isto foi crucial, tanto 

que ela começou a colocar em suas aulas a acolhida: “eu não trabalho só o conhecimento 

matemático, geralmente, eu faço uma reflexão por meio de uma frase, procuro mobilizar um 

conteúdo matemático junto com uma poesia”. E aqui existe uma diferença entre a minha forma 

de ensinar matemática e a maneira da professora Marcella53.  

 A respeito dessa estratégia, a professora Marcella apresenta a seguinte sugestão 

aplicada durante a pandemia: “Eu lembro que eu coloquei uma poesia com termos da 

matemática, abordando o assunto de triangulo equilátero com rimas, algo bem lúdico. Comecei 

a usar esse recurso durante a quarentena no grupo de whatsapp em que cada turma participa. 

É uma forma de chamar atenção”. A professora tem convicção de que esta foi uma iniciativa 

que deu certo e que ao retornar às aulas presenciais na escola pretende continuar com essa 

proposta.  

Um outro aspecto que vale a pena destacar no depoimento da Professora Marcella é o 

fato dela reiteradas vezes dizer que pesquisou bastante para chegar a fazer o que ela faz. A 

professora diz isso e conta que no tempo de aluna de escola, ela não teve esse tipo de experiência 

com a matemática já que no tempo dela era tudo muito mecânico. 

 
53 No meu projeto eu insiro a poesia unicamente para introduzir um conceito básico ou pra compreender uma 

definição relevante a respeito de algum conhecimento da matemática. Pode ser um erro, admito, mas não posso 

negar que esse fato acontece. 
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Quando fala de como resolveu trabalhar matemática com poesia, a professora Marcella 

confessa que encontrou por acaso uma página do Instagram de um professor que cria cordéis 

com tema matemáticos e isso chamou sua atenção fazendo-a com que tivesse interesse em levar 

tal experiência para a sala de aula. A respeito dessa comunhão entre poesia e matemática, a 

professora Marcella percebe que os alunos gostam da proposta e que tal iniciativa é válida pois 

mesmos os alunos que não possuem uma identificação poderão adquirir um olhar diferenciado, 

mais divertido e menos pesado a respeito da matemática. 

Hoje, convicta dos efeitos de sua atuação, ensina em tom convincente: “Eu diria que 

por mais que existam obstáculos o professor que pretende fazer a diferença não deve desistir. 

O conselho que eu dou é que insista, porque vale a pena insistir”. Acrescentando os motivos 

que a levam a persistir: “Seja pelo olhar do aluno, pelas aulas que se tornam mais empolgante 

ou por você mesmo que se sente reconfortado quando nota que seu aluno lhe tem atenção seja 

na hora da aula ou na saída da escola”.  

A professora Marcella defende que o professor precisa inovar e insistir na estratégia que 

acredita porque vale a pena. Para ela, seria muito interessante que do sexto ao nono fossem 

aplicadas estas estratégias diferenciadas de ensino porque existe um retorno enorme, não apenas 

das notas, que também melhoram consideravelmente, havendo reflexo tanto nas avaliações 

externas como internas.  

Quando fala da participação e do apoio que recebe, a professora ratifica que tanto a 

Secretaria de Educação como a escola estão sempre dispostas a ajudar, inclusive dispondo a 

funcionar dia de sábado caso seja necessário. Apesar desse apoio, a professora diz que teve 

etapas do projeto que não conseguiu concluir, devido à pandemia.  

 

7.4.5 Professora Patrícia - Raciocínio-Consciente. 

 

A professora Patrícia explica que o seu projeto consistia em criar um espaço educacional 

que relacionasse matemática e meio ambiente: “A ideia era criar um espaço onde teria 

materiais recicláveis em forma de jogos criados em sala de aula para serem usados na hora 

do intervalo”. Um dos objetivos do projeto era despertar a consciência em relação ao meio 

ambiente e ao mesmo tempo envolver a matemática nesta temática. Suponho que esta 

preocupação da professora em tentar envolver o aluno com assuntos relacionados à preservação 

da fauna e da flora se deve ao fato dela ser formanda em engenharia ambiental. O curioso nesta 

suposição é que a professora admitiu que só conseguiu enxerga-se como professora, inclusive, 

largando o estágio no escritório de engenharia para assumir duzentas horas nas escolas do 
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município só depois que passou por esta experiência de estagiária no curso que a graduou 

engenheira. 

Ao comentar a estratégia de como conseguia convencer o aluno para aderir ao projeto 

de aprender matemática associada com a consciência ambiental, a professora diz que primeiro 

tenta criar um certo vínculo para que na sala de aula consiga conquistar um respeito e uma 

liberdade com toda a classe. Ela percebe que este vínculo com o aluno facilita, sobretudo, 

quando precisa da concentração da turma na hora de uma explicação mais refinada.  

Observa-se neste depoimento uma tentativa da professora mostrar o quanto a atenção 

que ela dispensam aos seus estudantes se faz preciosa para o bom andamento das atividades na 

sala de aula, pois, segundo ela, o simples fato dela chamar aquele grupinho que mais conversa 

e colocá-lo ao redor da mesa dela já cativa o aluno a ponto dele procurar ser mais interessado 

nas aulas de matemática. Desconfiada disso, a professora conta que sempre que é preciso se 

aproxima do aluno e indaga: “vamos aqui, o que é que você está sentindo?”. Para ela, a maioria 

do alunado não presta atenção na matemática porque não entende, não tem a base. Então, ela 

pega esse grupo e traz para tirar as dúvidas. Em ambos os casos, tanto no caso do déficit de 

atenção como no déficit de aprendizagem, a professora acredita Patrícia que esta forma de 

conversação com o aluno funciona bastante e até colabora para atingir um melhor desempenho 

da classe nas avaliações.  

Um destaque importante no depoimento da professora Patrícia é a empatia que ela diz 

manter com o aluno. A professora comenta que veio de uma família muito carente e por isso 

sabe um pouco da realidade da escola pública. Ela diz que certamente os seus alunos não 

passaram pelas mesmas dificuldades dela, sobretudo, porque ela perdeu o pai aos seis anos para 

o tráfico, contudo, a professora acredita que compartilha de alguns sentimentos parecidos por 

ter estudado em escola pública, talvez, este fator a faça olhar para o aluno de forma mais leve 

e menos acusadora. 

A professora Patrícia diz ainda que toda essa atmosfera pode ter ajudado para que ela 

olhasse os alunos da forma como ela gostaria que tivessem olhado para ela, tal assertiva fica 

mais notável quando a professora diz: “Eu nunca tive contato mais próximo com meus 

professores.” Assim, a professora Patrícia nos convida a tirar de cima do aluno aquele olhar de 

hierarquia, de superioridade. Ela afirma que é o que ela tenta fazer quando chega na escola: “eu 

procuro mudar essa relação de hierarquia”. 
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8 POR MAIS RETALHOS, CISÕES E PARA NÃO CESSAR AS COSTURAS 

 

8.1 RETALHO Nº 24 - UM ADEUS EM FORMA DE ATÉ LOGO OU À SÍNTESE DA 

DESPEDIDA QUE PODE CHAMAR DE CONCLUSÃO. 

 

Em síntese, e ainda com medo, quero acenar-lhe por meio daquelas compreensões em 

forma de paráfrases, um adeus querido leitor. Adeus não! Uma despedida. Antes, porém, 

permita-me dividir, em breves palavras, as minhas reverberações a respeito do que me propus 

a investigar, e que você leitor, se quiser, pode chamar de conclusões.  

Elaborei minhas compreensões sobre os processos de formações que levam um 

professor à mobilização das artes para propiciar o ensino de matemática no Ensino Fundamental 

nas escolas públicas municipais de Fortaleza (CE). Mobilizando estas paráfrases e outras 

discussões ao longo do texto que o distinto leitor acaba de conferir. Assim, posso acrescentar 

que não é somente na estagnação de uma escola que nega a experiência pautada por Larrosa 

(2019), tampouco unicamente na universidade “dedutivista” em que o professor é graduado que 

iremos compreender o que leva um professor de matemática a mobilizar seu método de ensino 

por meio da arte. Afirmo isto, porque, como pontou Morais (2017), os processos que promovem 

a continuada formação do professor são singulares e diversos. Singular porque só o sujeito pode 

se entregar ao atravessamento que a busca por formação oferece com tanta densidade. Diverso 

porque trata-se de um processo coberto e recoberto por múltiplos retalhos de uma colcha 

composta por diferentes e diversificados tecidos, a saber: aprendizagem, escola, ensino, leitura 

de toda espécie que você possa imaginar, sonhos, decepções, frustrações, necessidades, 

presenças, ausências, experiência, subjetividade, narrativas, pesquisa, ensino de novo...  

Ainda, compreendi que o professor de matemática, à medida que vai se formando, por 

fluxos diversos, vai e está (percebe que algo segue seu curso?) se movimentando para se 

aproximar das artes e propor um ensino dessa disciplina por meio dos processos que ele opta 

por experienciar. Esses fluxos perpassam, por exemplo, pelos estudos na escola fundamental e 

secundária, passando pela graduação e seguindo pelos diferentes eventos dos quais participa, 

desde os cursos que faz, seminários que apresenta, grupos de estudos que forma, conversações 

que realiza com a comunidade escolar, com os colegas professores ou não, se postando atento 

ao que lhe passa no cotidiano da escola, ou por meio de alguma reflexão ao interagir com o 

estudante, em outras vivências e espaços fora do ambiente escolar e até nas leituras que não lhe 

corta fisicamente, mas lhe fere de potente sentimento e, por vezes, ressentimento que não é de 

todo impotente. Entendo ainda que esta mobilização pode ser comparada a uma série infinita 
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de possibilidades, que segue se rejuvenescendo com os estudos de pós-graduações que os 

professores se aventuram a desbravar. Movimentações repletas de multiplicidade, que me 

permite parafrasear a resposta dada pelo velho pedagogo da história já contada, quando Larrosa 

(2019) o indaga a respeito da educação ser uma ferramenta para a emancipação: E o professor 

quis, perseverou e está a formar-se. 

Identifiquei que a finalidade e os modos como as estratégias lúdicas artísticas são 

mobilizadas no ensino de matemática, no município de Fortaleza, notadamente pelos 

professores entrevistados, são também singulares e ao mesmo tempo recheadas de 

atravessamentos. Atravessamento é aquilo que nos marca tão profundamente que podemos, 

com ousadia, sugerir que possibilitou experiência tal como Larrosa (2019) considera, pois algo 

nos aconteceu, nos passou. A finalidade vai desde o fato de querer conquistar e se aproximar 

do aluno para chamar a atenção do estudante e convencer-lhe da importância de se aprender 

matemática, passando pela possibilidade de atender ao diretor da escola que de forma apressada 

lhe propõem que elabore um projeto para participar de uma feira de ciências, ou ainda que se 

reinvente interdisciplinarmente e apresente, no prazo de uma semana, uma ementa de disciplina 

eletiva, que por sua vez, é ofertada nas escolas de ensino integral em que o professor leciona.  

Além disso, pude perceber também que o professor busca por meio das estratégias 

lúdicas ou artísticas humanizar as aulas de matemática para que o ensino desta disciplina seja 

menos cansativo e mecânico. Um ensino que não use só caderno e exercícios, mas se faça 

presente, inclusive, com a potente intensidade de projetos que vão desde a fotografia até a 

importância de se pensar ecológica e ludicamente. Posso sustentar que estes modos perpassam 

ainda por um esquete teatral ou interação musical, transcorrendo pela arte de fotografar e/ou 

culminar com uma leitura mais lúdica ou até mesmo uma literatura que pode ser popular como 

o cordel ou jornalística, e que desperte o respeito que devemos ter tanto com o uso consciente 

da água como no fino trato com o meio ambiente. 

Para compreender as implicações dos processos formativos na construção da identidade 

do professor de matemática no Ensino Fundamental, o que para mim equivale a responder 

“Como se chega a ser o professor que se é”, sugiro ao leitor, caso eu não tenha conseguido lhe 

convencer de que o professor não é, e, sim, está sendo, que leia e releia esta dissertação e, por 

favor, não vá pensar que esta sugestão é arrogância acadêmica ou algo do tipo, pois não é. Estou 

apenas esforçando-me, ao máximo, para não me repetir. Por outro lado, esboço outro motivo 

para esperar que se você voltar para o texto que lhe proponho poderá construir suas próprias 

implicações deste processo que eu, suponho, forma tanto a mim quanto a você. Explicando de 

outra forma, no retalho citado, procuro explicitar de que forma consegui chegar às minhas 
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compreensões deste tópico e desta dissertação e mesmo entendendo que os processos de cada 

sujeito são infinitamente distintos, sugiro que você possa encontrar suas respostas prestando 

aguçada atenção nos passo que realizei, isto significa, se permitir fazer movimentos que possam 

quebrar as correntes da estagnação, a saber,  indo, voltando, lendo e remoendo textos e 

movimentos que o curso e o custo da pesquisa, do processo, do fazer de narrativas e do ser 

professor a mim oferecem/ofereceram, desta forma parece-me justo que eu possa recomendar 

que se você se deixar transpassar por este texto (refiro-me ainda ao retalho de nº 22) que, por 

sinal, acabou se tornando elemento cabal para que eu caminhasse até aqui, talvez, fazendo não 

o mesmo caminho que persegui, mas algo que seja inerentemente similar e singular à você, 

sinto, e sinto mesmo, que você certamente dará uma passada largar para ir ao encontro do que 

almeja compreender. Muitas das minhas compreensões posso lhe garantir que estão por lá. 

Finalmente, para facilitar uma resposta plausível para a questão: que processos 

formativos ocorrem de modo a levar um professor de matemática a mobilizar a arte no ensino 

dessa ciência? Eu recorro a Garnica (2011) que reconhece que a oralidade é um elemento 

importantíssimo da Educação Matemática que propicia a quem se dedica neste campo de estudo 

a elaborar compreensões inerentes aos objetos que se entrelaçam em uma pesquisa qualitativa, 

por não desacordar deste pesquisador que faz parte do Grupo Pesquisa História Oral e Educação 

Matemática (GHOEM), eu estou a desenvolver mais um trabalho que se embasa nas produções 

e aplicações de História Oral difundidas pelo GHOEM e aproveito para admitir que a análise 

de singularidades foi um caminho plausível que me permite defender o que arremata Morais 

(2017, p. 228): “a formação de professores é um fluxo histórico, um processo complexo, 

resultado de vivências individuais e coletivas”.  

Acredito que os professores de Fortaleza que trabalham com alguma manifestação 

artística com o intuito de promover o ensino de matemática, dos quais eu entrevistei, podem ser 

inseridos neste arremate, sobretudo, porque compreendo que o “ser professor, se torna o que se 

é”, não por pura escolha automática, mas ao se remoer, ao se ressabiar ou ao se permitir que 

algo lhe aconteça, ou lhe atravesse e até ao se cansar ou se deixar se surpreender com o que se 

passa com ele nas diversas oportunidades de formações que lhes são tão vastas no dia a dia da 

profissão que exerce, como também naqueles momentos de capacitações que a gestão 

governamental tem a obrigação de realizar, ou ainda nos desafios encontrados na escola, dos 

quais um estudante ao terminar o curso de matemática não está preparado para uma diversidade 

de situações que uma escola pública lhe impõe, como interpola um dos depoentes.  

Corroborando com esta opinião, julgo oportuno ratificar que tudo que acumulei até 

agora na profissão, aprendi na escola e nos cursos de formação enredados outras milhares de 
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sensações, sentimentos, pensamentos que vão se construindo com a diversidade de experiência 

que nos acontece tanto durante a vida como no ambiente onde atuamos e que vamos formando 

e sendo formados ou, como podemos encontrar em Morais (2017), não se deve desprezar os 

instantes que nos marcam e se transformam em experiências, pois estes vão paulatinamente 

compor “como e quem somos”. 

 

8.2 RETALHO Nº 25 – UM ADENDO SÓ MAIS. 

 

Eu disse-lhe, leitor, que não era um adeus. Era apenas um até logo. Voltei. E voltei para 

perguntar-lhe: Você conhece a canção “Pra não dizer que não falei das flores”? O poeta 

paraibano Geraldo Vandré, seu compositor, protagonizou, talvez, uma das vaias mais uníssonas 

da História da música popular brasileira por causa desta canção que foi apresentada no auge 

dos anos de chumbo para um público sedento de liberdade. No entanto, mesmo sob vaias 

ensurdecedoras, ele deixou o seguinte verso para este público: “A vida não se resume em 

festivais”.  

Mas, porque voltar e lhe contar esta história, ilustre leitor? Qual a relação dela com a 

vida, a formação ou o ensino? Você, na sua inquietude de leitor moderno, poderia perguntar-

me. E eu responderia: “todas”. Leia, se possível apaixonadamente. É importante para a vida 

porque nos induz a prestar atenção ao que nos acontece. Exercício nada fácil de ser feito, mas 

que tem sempre alguém por perto para nos ajudar. Experimente, você verá e ainda poderá saber 

que isto é só uma das muitas formas de fazer a vida valer a pena, tal como aprendi com a minha 

primeira professora e que foi neste trabalho registrada para que eu não me sentisse ingrato. 

Lembra? Tem demasiada relação com a formação porque formar-se é continuar em constante 

aprendizado. E possui relação com o ensino, por causa da plausibilidade que o professor precisa 

ter com ele próprio e em certas ocasiões. Comigo, ser plausível, pode ser ilustrado da seguinte 

forma: uma das estratégias que eu uso para restabelecer o silêncio em sala quando a turma está 

bastante agitada ou quando preciso reverter alguma adversidade, é perguntar para os alunos a 

respeito de algo pitoresco, curioso e de preferência a respeito de algo que eles nunca tenham 

ouvido falar. Isto é, eu procuro me colocar no lugar do aluno para só depois começar alguma 

explanação associada à matemática.  

Este mesmo movimento que faço com meu aluno eu tenho me esforçado para realizar 

na escrita desta narração, e que, por conseguinte, quero partilhar com você, leitor: é o fato de 

tentar me colocar no seu lugar no decorrer de toda esta narrativa. Tal como eu faço com meu 

aluno. Perdão por ser tão repetitivo, mas faço questão de avisar-lhe que tal postura adoto 
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propositadamente. Explico-me: em sala de aula ao conversar com o aluno acerca de qualquer 

assunto, seja este relacionado à matemática que aprendemos, ao ensino que abraçamos ou à 

formação que as vezes parece nos escapar por nossas mentes e corações, as primeiras perguntas 

que eu me faço são: Como farei? Que estratégia usarei? Portanto, quando me vi no cume de me 

decidir como narraria esta busca por formação que eu almejo alcançar tanto para aprender como 

para ascender mais um degrau da escolarização, eu me indaguei: como vou escrever esta 

narrativa? De que forma?  

Percebe a sutileza da imbricação dos sentidos? Pois é, eu também. Principalmente 

porque estou cada vez mais convencido que o primeiro passo que o aprendiz deve dar para que 

haja ensino, seja na sala de aula, no mundo virtual ou no cotidiano do que nos passa e não do 

que se passa, é se permitir, se deixar atingir-se pelo ardor do que lhe ocorre, porém, este 

movimento não é nada fácil, sabe por quê? Reputo que seja porque o professor não prepara – 

se preferir, pode ser educa – sujeitos que se permitam apaixonadamente sentir a experiência, e 

isto faz com que a escola se torne cada vez menos habitável (LARROSA, 2019).  

Em outras palavras, ao que parece, no processo de escolarização ou não, o que se vê são 

seres incomodados, sem compromisso com a leitura, amedrontados no momento da escrita e 

incrivelmente desesperados diante de qualquer processo de ensino aprendizagem que apresente 

alguma característica incomum ou pontual ou, ainda, algum aspecto que não tangencie a curva 

da informação ou da opinião. 

Esta constatação me leva novamente para dentro de Dom Casmurro, pois, nele, o autor 

envolve quem o lê com um enredo tão rico de histórias, leituras, retóricas e escrituras que o 

leitor tem inúmeras possibilidades a respeito do tema da narrativa que é, grosso modo, a 

seguinte pergunta: Capitu traiu ou não Bentinho? Penso – quando digo penso não é só com a 

razão, repito! – que este é um ponto fundamental do sujeito formado pela escola e que volta 

para ser formador nesta mesma escola. Diferente do leitor de Dom Casmurro, o professor de 

matemática que se forma na escola não tem muitas alternativas. Não tem meio termo. A procura 

é sempre pela resposta, pelo resultado, pelo que é ou pelo que não é. Digo mais: tal ponderação 

não está escrito em nenhum documento educacional, mas se encontra na cultura 

institucionalizada dos índices e dados estatísticos de desempenho. Nada contra! Apenas 

desconfio que não é este o recorte mais plausível para um profissional que deseja ser a manivela 

que gira a escola do que ainda não existe. É por isso, é por esta procura desmedida que eu trago 

mais um resultado desta pesquisa em forma de contribuição, nas palavras de Souza (2013, p. 

267): “A construção e a análise de narrativas de professores podem constituir-se como um 
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importante exercício de ressignificação da prática docente, contribuindo para a produção de 

identidades que reconheçam a relevância dessa profissão.”. 

Neste sentido, apesar de toda esta atmosfera que envolve o planeta de dados, 

fechamentos, resultados e encerramentos chamado escola, faço questão de deixar dito que é 

esperançoso, mais que isso! É rejuvenescedor encontrar professores de matemática que ensinam 

parafraseando o poeta paraibano: a escola não se resume em resultados. 

 

8.3 RETALHO Nº 26 - QUATRO POEMAS, UMA OFERENDA E MAIS PERGUNTAS. 

 

Estimado leitor, se houve algum tropeço o que fica é o apreço, por isto, ofereço-lhe, com 

muita estima e gratidão, quatro poemas que foram feitos durante a realização destas narrativas 

em que busco resumir algumas considerações que quero mastigar, digerir e, talvez, até discordar 

do meu eu-científico, compartilhando com você por meio do meu eu-lírico. O primeiro poema 

eu fiz depois de ler A palavra mágica, de Drummond (2003), feito para ser apresentado em uma 

disciplina ministrada pelo meu orientador, que acabou não sendo recitado por conta do medo 

que na época a mim já cerceava; o segundo poema, trago como forma de abraçar a professora 

Luzia e a professora Margarita – personagens importantes desta formação que me encorajaram, 

através dos pareceres, a fazer as análises destas narrativas – e, também, influenciado pelas 

compreensões de processo formativo que li em Morais (2017); o terceiro foi feito depois de 

uma conversa em que eu tive de responder para uma aluna a seguinte pergunta: “Por que ao 

apagar uma luz se cuida do meio ambiente?”; já o último, eu fiz inspirado em um poema que 

aprendi com a professora Raimundinha Tavares (minha primeira professora), intitulado: “Eis-

me aqui senhor”.  

Assim, nobre leitor, apaixonado pela vida que nos passa, preocupado com os 

protagonistas da escola pública que ensina, porque nos toca, e envolvido com o professor que 

se permite ser atravessado e, enquanto se permite, aprende e se forma, entrego-lhe, destarte, em 

estado de procura e descoberta, os versos de um professor que se sente em constante formação 

e que se faz transformação na verve de um poeta que é saudade, reflexão e oralidade. E se não 

é, está sendo... Em outras palavras, internalizo o seguinte prisma: assim como a história é 

trafegar, o processo educativo está diretamente relacionado à travessia. 

  

Como se chega a ser o professor que se é? 

É o que te pergunto. 

Qual o sonho de quem pergunta? 
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É o que pesquisa. 

E o desejo de quem pesquisa 

É seguir, buscar, perseguir, 

O início do fim que pode chegar. 

Sei que a resposta me espera, 

Enquanto espera me forma, 

No processo que me passa. 

Se consigo mais uma pergunta 

E outra, e mais outra novamente, 

Continuo, continuo ainda com medo, 

Não abandono minha resposta. 

Sei que esta me escapa e se 

aproxima pelas perguntas que faço,  

Será esta a minha resposta? 

Senão... 

Onde ela estará? 

No medo de vê-la escapar? 

Ou na certeza que me faz parar? 

Onde está a minha resposta? 

Ela está no que me fere, 

Na dúvida que sinto 

Na convicção que, a mim, experimenta. 

Como chegar até ela? 

 

Processo Formativo 

Serão as reticências o antecessor  

Do primeiro número 

Que vem antes do infinito? 

Silêncio. 

E pensando para dentro de mim 

Respondo: 

Eu não sei. 

O que sei é que  

Quando se faz uma pergunta 
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Com uma resposta dentro 

Tira-se um pouco do que é 

Indispensável nela: a procura. 

Pois, o que existe demais 

Potente em um processo formativo 

Não é o pensamento, 

Não é a pergunta. 

Não é o sentimento, 

Nem a resposta. 

É a busca. 

 

(Trans)Formação de Professor 

Eu a comparo  

Com o rio. 

E o rio é como o 

Ser vivo. 

Vejamos o ciclo de vida do rio: 

O rio nasce, 

Pois tem nascente, 

Corre, então se movimenta, 

Cresce quando chove, 

Não se reproduz 

Como alguns seres vivos, 

Morre se não for preservado 

E como tudo na natureza 

No final do ciclo 

Ele se (trans)forma no mar, 

No lago, 

No ribeirão, 

No riacho... 

Assim como o rio é a formação 

Porque a formação 

Não tem vida, mas fornece vida, 

Porque a formação é 
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Procura, encontro, medo, 

transformação... 

Em qual professor 

Eu, você, nós 

Estamos nos (trans)formando? 

 

Oferenda  

Estes versos que hoje 

Vieram bater à minha porta 

Decerto não serão reconhecidos 

Pelos louros da Academia 

Mas, talvez, alegrarão, 

Com ternura, os loucos 

Que amam a poesia; 

(Quem poderá saber?) 

De um jeito ou de outro, 

Uma visita, mesmo que indesejada, 

Deve ser recebida 

Ainda que se faça demorada. 

Estou certo? 

(Caso não concorde 

não interrompa a leitura,  

não agora, por favor). 

Se está lendo este verso, 

Devo-lhe com muito garbo  

Agradecer-lhe 

E faço isto dizendo que lhe 

Pedi tal gentileza porque 

estes versos, eu os dedico 

Ao leitor, com satisfação; 

Aos entrevistados com gratidão. 

Os ofereço  

À colega de olhares entreabertos 

E, dedico, também,  
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Aos Doutores, doutoras que têm o sorriso 

Largo e coberto 

De amor fraterno. 

(São tão raros!) 

E, se me permite 

Uma última dedicação, 

Os entrego como se fossem pertinentes, 

às meninas Polianas. 

Não aquelas que brincam 

Do jogo do contente 

Mas, também,  

Se elas quiserem, 

Podem recebê-los. 

Porém, que fique dito, 

Que os fiz para  

as Polianas cansadas da morte, 

Da vida, 

Da resistência, 

E que não se cansam de serem fortes. 

Vamos aos versos? 

Numa destas terças-feiras 

Que não se converteram em manhãs 

De domingo, 

Recebi de meu filho 

A seguinte pergunta: 

- Como está? 

- Como estou? 

Indaguei-lhe e logo respondi: 

Com o pranto que rega a relva. 

Ele, se repetiu: - Como está? 

Diante da insistência 

e sem enxugar a lágrima 

que me tocava o lábio, 

Eu, então, dei-lhe 
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A seguinte resposta: 

Não estou bem. 

Mas estou, 

E sei que você 

Não merece tal grosseira 

E, mesmo assim, 

Sou incapaz de 

Pedir-lhe desculpa. 

Por isso 

improviso-lhe esta resposta 

pensando 

e sofrendo por 

Aqueles ou aquelas 

que já não estão 

Ou que, como eu, como você, 

Não partiram e, portanto, 

padecem da sorte ou da 

tristeza dos que ficaram. 

Meu filho, tocando minha face 

ainda molhada, 

disse: também sei fazer versos, 

Contudo, como quase tudo 

É esperança, deixo-lhe 

Não um verso 

Mas o que existe 

De mais diverso numa conversação:  

A fé em forma de oração. 

“Eis-me aqui, Pai, 

A ti falar! 

Estou de novo aqui a ti perguntar, 

Pela paz que não tenho, 

A calma que perdi, 

Pelo teu sonho, Pai, 

Será que o mereceu?! 
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Tu não sabes o que eu quero, 

Não Sabes o que tenho, 

Mas sabes do tudo o que preciso, 

Sabes até mais que eu, 

O tudo que aspiro. 

O que me falta sempre, 

O que não possuo... 

Tu sabes bem, Pai! 

Que mereço tão pouco, 

Mas que peço muito! 

Sabes que desprezado; 

À força bruta: 

Sorrindo pra esconder, 

Falando pra esquecer, 

Se sonha pouco 

E se ama menos ainda. 

Mais uma coisa ainda eu tenho 

A te contar: 

Pela vida que tens, a inteligência 

Que me veio de ti  

e a possibilidade de te dizer; 

Eu quero conversar. 

Porque preciso de ti, de te agradecer! 

Obrigado, Pai, porque você sonha!  

E você, meu Pai, me ensinou a busca,  

E o ânimo de viver em fraternidade.” 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Primeiro, eu vou pedir para a senhora falar um pouco da sua história de vida. 

 

2. Eu vou pedir, professora, para a senhora falar um pouco da sua formação profissional. 

  

3.  No edital, de boas práticas o seu trabalho traz o título Encenando Cálculos, A senhora pode 

falar dessa experiência? 

 

4. E o que incentivou a senhora a mobilizar essa estratégia da educação ambiental no ensino 

da matemática? 

 

5.  Para a realização dessa prática a senhora recebe algum apoio de coordenação da escola, do 

distrito ou da SME? 

 

6.  Como a senhora avalia a receptividade dos seus alunos e alunas para com essa prática em 

sala de aula?  

 

7.  A senhora poderia narrar como foi a experiência ao aplicar na sala de aula esse projeto da 

senhora que foi aprovado no edital de Boas práticas? 

 

8. A senhora teria alguma outra prática ou experiência de ensino que julgasse interessante 

compartilhar? 

 

9. E o corpo docente? Como é a reação do corpo docente para com essa metodologia usada 

pela senhora? 

 

10. E como se deu professora a construção dessa metodologia de ensino?  

 

11. A sua formação profissional influenciou a senhora a optar por esta forma de trabalhar em 

sala de aula? (O que influenciou a elaboração desta prática?). 

 

12. Agora, esse espaço professora é reservado para senhora acrescentar algo que eu não 

perguntei e a senhora gostaria de registrar. 

 

13. Para finalizar nossa entrevista eu vou perguntar qual seria a mensagem que a senhora diria 

para algum ou alguma colega sua que tem interesse em usar práticas semelhantes das suas 

no ensino de matemática? 
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APÊNDICE B - CARTAS DE CESSÃO. 

 

EDIELMA SILVA LIMA54 

 

 

 

DALMÁRIO HEITOR MIRANDA DE ABREU55 

 

 

 

 
54 A entrevistada relutou muito para entregar a carta de cessão. Suas explicações eram sempre particulares, e justas, 

do ponto de vista deste pesquisador. Apesar desta relutância em nenhum momento ela se furtou em colaborar com 

esta investigação. Por conta de suas questões particulares não foi possível consegui uma carta cessão assinada, 

mas ela enviou esta mensagem via endereço eletrônico.  
55 O entrevistado entregou este documento de forma muito rápida. Não pediu nem para verificar a textualização. 

 



176 
 

JOSÉ ISRAEL CARLOS56 

 

 

 
56Antes de entregar a carta o entrevistado pediu para ler a textualização. Duas semanas depois enviou o documento 

assinado. 
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MARCELLA JÉSIKA LIMA DE OLIVEIRA57 

 

 

 

ANA PATRÍCIA DE OLIVEIRA LIMA58 

 

  

 
57 A entrevistada pediu para fazer a leitura da textualização. Solicitou que eu alterasse três falas que ela disseque 

não tinha dito. Depois que a solicitação foi atendida ela agradeceu pela oportunidade de compartilhar sua 

metodologia de ensino e encaminhou o documento. 
58 A entrevistada não pediu para verificar a textualização, mas só devolveu a carta assinada vinte dias depois que 

foi contactada. Ela alegou que estava deveras assoberbada, pediu desculpas e agradeceu por ter participado deste 

projeto. 
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APÊNDICE C - CARTAS DE RETORNO (APRESENTAÇÃO DO MATERIAL) 
 

Prezada (o) colaboradora (o) por meio desta, gostaria de apresentar o material que encaminho 

para a devida apreciação e legitimação. Trata-se de material produzido a partir da entrevista concedida 

a mim para o projeto de pesquisa A Reinvenção do ensino de matemática: como me tornei professor? 

Este projeto visa compreender elaborar argumentos sobre os processos de formações que levam o 

professor à mobilização de estratégias ditas não-tradicionais, entre elas, a fotografia, a leitura, e o teatro, 

para propiciar o ensino de matemática no ensino fundamental na escola pública. Entrego-lhe, um 

documento com três artigos: o primeiro contém a transcrição, o segundo a textualização e o terceiro a 

carta de cessão. A seguir, informo-lhe do que trata cada artigo:  

Transcrição: O texto intitulado Transcrição é a reprodução literal para a forma escrita da 

entrevista gravada. Nesse texto, encontram-se os vícios e repetições a da linguagem falada. - traços 

naturais da oralidade - Caso não julgue necessário não se detenha a revisão detalhada desta leitura.  

Textualização: Já o texto indicado como Textualização é um texto gerado a partir da transcrição. 

Neste texto, busquei limpar muitos destes traços da linguagem falada, mas optei por preservar outros 

(que mostram muito da identidade e particularidade de cada participante). Peço uma atenção maior a 

este texto, pois este é o documento gerado pela entrevista que pretendo anexar ao texto dissertativo. A 

intenção com este retorno é que legitime a textualização, reconhecendo-se como autor da mesma.  

Carta de cessão: A carta de cessão é o reconhecimento legal da concessão dos direitos de 

utilização e publicação em nosso trabalho, ou outros que venhamos a produzir, do texto (Textualização) 

legitimado. Além disso, solicito também, no mesmo documento, direitos de utilização da sua imagem.  

Mais uma vez com apreço e ternura registro minha imensa satisfação por este gesto de 

inestimável colaboração para a realização deste trabalho.  

 

Gratidão, Augusto César Tavares da Silva. 
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APÊNDICE D - REGISTROS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS 

ENTREVISTADOS. 

 

✓ Lista de endereços eletrônicos que dão acesso à atividades pedagógicas desenvolvidas 

em sala de aula pelos professores participantes da pesquisa - produções lúdicas59. 

 

https://artematematicaemcasa.blogspot.com/?m=1 

https://instagram.com/arte_matematica?igshid=1pdrxru9kqiqp 

http://bibliotecanaescolaviva.smecaucaia.com.br/mdocs-posts/02-o-poeta-do-futuro-e-os-

guardioes-da-cultura-miolo/ 

 

✓ Algumas produções bibliográficas dos professores entrevistados. 

 

ABREU, D.H.M, Marinho, G.F.M, Martins, M.C, Figueiredo, M.V.C, Frota, P.B.R, 

Machado, A.F.F, Castro, J.B. Matemática: 2º ano - Ensino Fundamental 1. Livro 1. LA 

(Coleção Lendo o Mundo). 7ED. Fortaleza: SAS, Sistema Ari de Sá de Eensino, 2018, V3. 

120p. 

ABREU, D.H.M, Santos, M.C, Maia Filho, O.N.N, Um recorte histórico da educação 

matemática no Brasil: a influência francesa. IN: Luís Távora Furtado, Danielle Rodrigues de 

Oliveira, Munique de Sousa Freitas, José Antônio Gabriel Neto. (ORG) Educação Brasileira 

em Debate. 1ed. Curitiba: CRV, 2017, v.1, p.87-106. 

LIMA, A.P.O, Matemática dos cadeados, 2014. (apresentação de trabalho/seminário) 

LIMA, A.P.O, Parente, U. L, LIMA, D.C.A, Software matemático facilitando a 

aprendizagem. 2012 (apresentação de trabalho/seminário). 

MATOS, F.C.C, Abreu, D.H.M, Santos, M.J.C, A formação docente de matemática pautada 

na visão crítica-reflexiva da teoria da objetivação e da sequência fedhati. 2018. (Apresentação 

de trabalho/seminário) 

OLIVEIRA, M.J.L, Monteiro, L.L, Araújo, N.F, Santiago, V.L.M, Projeto administrativo de 

mídias digitais e atualização de sistema no programa de pós-graduação em Linguística. 2017. 

(apresentação de trabalho/seminário. 

OLIVEIRA, M.J.L, Origami: a arte matemática. 2018. (apresentação de trabalho/seminário) 

 

 

 
59 Esses endereços eletrônicos foram fornecidos pelos próprios professores autores dessas atividades, admitindo 

livre acesso a elas.  

https://artematematicaemcasa.blogspot.com/?m=1
https://instagram.com/arte_matematica?igshid=1pdrxru9kqiqp
http://bibliotecanaescolaviva.smecaucaia.com.br/mdocs-posts/02-o-poeta-do-futuro-e-os-guardioes-da-cultura-miolo/
http://bibliotecanaescolaviva.smecaucaia.com.br/mdocs-posts/02-o-poeta-do-futuro-e-os-guardioes-da-cultura-miolo/

