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“Desde que a pedra foi transformada em 

machado e o sílex pode gerar o fogo, o homem 

sempre transformou coisas e homens em 

instrumentos úteis”. 
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lembrança é uma obrigação para o 

sobrevivente: substituindo os ausentes, ele 

cumpre um dever humanista: a educação das 

massas”. 
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RESUMO 

Percebe-se que algumas pessoas compartilham da ideia de que a Matemática é uma disciplina 

importante e indispensável no desenvolvimento científico e de outras áreas. Ao mesmo tempo, 

consensos sobre ela como algo “difícil”, “reservada a poucos” são criados e compartilhados por 

alguns estudantes, professores, pais, mídia e sociedade em geral. Não é raro ouvirmos relatos 

de pessoas que experimentaram algum momento ruim com a Matemática. Esses relatos 

compartilhados e os mitos criados contribuem para o desenvolvimento de sentimentos 

relacionados a essa disciplina como medo e aversão que, de alguma forma, interferem no 

processo de aprendizagem dessa disciplina. Considerando essa situação, compreende-se que, 

ao entender os motivos dessa rejeição, podem-se buscar intervenções com o intuito de tornar o 

ensino da Matemática mais atrativo e menos árido. Diante desse quadro, buscou-se investigar 

se a Matemática é algo que tensiona um grupo de estudantes e, se isso ocorrer, investigar como 

essas tensões mudam a forma de pensar, sentir e agir. A pesquisa baseou-se na Teoria das 

Representações Sociais proposta por Moscovici em 1978 e seus desdobramentos, 

particularmente a abordagem dimensional/processual definida por Jodelet em 2001. Os dados 

foram coletados por meio de questionário e entrevistas a 10 estudantes da 1ª série do Ensino 

Médio de um Instituto Federal do Estado de Minas Gerais e analisados a partir das dimensões 

criadas por Ramos em sua pesquisa de doutorado em 2003 e interpretados à luz da Teoria das 

Representações Sociais. Os resultados evidenciaram que, para os estudantes da pesquisa, a 

linguagem própria da Matemática dificulta sua aprendizagem e a explicação do professor serve 

para facilitar ou dificultar esse processo. Sua dedicação aos estudos e atenção às explicações 

do professor contribuem para o sucesso nessa disciplina. Um relacionamento ruim entre 

estudante e professor pode gerar desinteresse pela aprendizagem da Matemática. O gosto pelo 

estudo, embora muitos dos estudantes tenham revelado dificuldades para aprender Matemática, 

é justificado a partir da utilidade percebida nos conteúdos dessa disciplina para a futura 

profissão. A superação do medo, a dedicação aos estudos e o amparo do professor contribuíram 

para o aumento da motivação para aprender. As representações sociais de familiares, 

professores, amigos e colegas de sala de aula influenciaram nas representações desses 

estudantes.  A ideia estereotipada de que “tudo tem Matemática” foi mencionada várias vezes 

por eles. A Matemática como algo útil, algo fácil e algo pouco útil são algumas das 

representações sociais que tencionaram os estudantes. A partir de uma reflexão sobre as 

representações sociais dos estudantes frente à Matemática é possível que o professor intervenha 

na sala de aula de modo a amenizar o quadro de rejeição diante dessa disciplina. Esse estudo 



 
 

pode proporcionar uma investigação capaz de dar voz ao estudante de modo a colocar em relevo 

a sua forma de pensar, sentir e agir sobre a Matemática. 

 

Palavras chaves: Educação Matemática, Representação Social da Matemática, Ensino Médio 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

We observed that some people share the idea that mathematics is an important and 

indispensable discipline in scientific development and in the development of other areas. At the 

same time, consensus on it as something "difficult", "reserved for a few people" is created and 

shared by some students, teachers, parents, the media and society in general. It is not uncommon 

to hear reports from people who have experienced a bad time with mathematics. These shared 

reports and the myths created contribute to the development of feelings related to this discipline, 

such as fear and aversion, which, in some way, interfere in the learning process of this 

discipline. Considering this situation, it is understood that, when understanding the reasons for 

this rejection, one can find interventions in order to make the teaching of mathematics more 

attractive and less arid. Given this situation, we decided to investigate if Mathematics is 

something that tensions a group of students and, if it does, investigate how these tensions 

change the way of thinkimg, feelimg and acting. The research was based on the Social 

Representations Theory proposed by Moscovici in 1978 and its developments, particularly the 

dimensional / procedural approach defined by Jodelet  in 2001. The data were collected through 

a questionnaire and interviews with 10 students from the 1st grade of high school at a Federal 

Institute of the State of Minas Gerais and analyzed from the dimensions created by Ramos in 

her doctoral research and interpreted in the light of the Theory of Social Representations. The 

results showed that, for the research students, the language of Mathematics hinders their 

learning and the teacher's explanation serves to facilitate or to difficult this process. His 

dedication to studies and attention to the teacher's explanations contribute to success in this 

discipline. A bad relationship between student and teacher can generate disinterest in learning 

mathematics. The taste for study, although many of the students have shown difficulties in 

learning mathematics, is justified by the perceived usefulness in the contents of this discipline 

for the future profession. Overcoming fear, dedication to studies and the support of the teacher 

contributed to increase motivation to learn. The social representations of family members, 

teachers, friends and classmates influenced the representations of these students. The 

stereotyped idea that “everything has Mathematics” was mentioned several times by them. 

Mathematics as something useful, something easy and something not very useful are some of 

the social representations that the students intended. From a reflection on the social 

representations of students in relation to Mathematics, it is possible for the teacher to intervene 

in the classroom in order to ease the situation of rejection in the face of this discipline. This 



 
 

study can provide an investigation capable of giving the student a voice in order to highlight 

his way of thinking, feeling and acting on Mathematics. 

 

Keywords: Mathematics Education, Social representation of mathematics, High School. 
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TRILHANDO O CAMINHO DA PESQUISA 

 

Durante aproximadamente seis anos ministrando, em casa, aulas de reforço escolar 

de Matemática, percebi que alguns estudantes, apesar das dificuldades que apresentavam em 

relação a essa disciplina e, por vezes, alguma rejeição, após certo período recebendo meu 

apoio, se empenhavam para entender, desenvolviam e até passavam a se interessar pelos seus 

conteúdos. Ainda assim, a Matemática continuava sendo, para muitos, algo amedrontador. 

Esse comportamento foi observado, também, durante o tempo em que lecionei a disciplina 

Matemática em uma escola pública estadual, após cursar Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Minha preocupação em relação a essas situações, nas quais ficavam evidenciados 

medo de e rejeição à Matemática, cresceu mais ainda quando, ao ser admitida, em 2008, no 

cargo de Assistente em Administração no Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET) em Ouro Preto, atual Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), Campus Ouro 

Preto, e exercendo a função de coordenadora do Controle Acadêmico Técnico Integrado, 

pude ter uma visão geral do quadro da situação de cerca de 1300 estudantes do Ensino 

Médio, com seu índice de evasões, reprovações e dependências, em sua maioria, devido ao 

baixo desempenho em Matemática, segundo levantamentos anuais da Área Pedagógica 

(dados não publicados). Esse quadro me incomodou e, refletindo sobre o importante papel 

da escola de garantir a “igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e 

sucesso na escola”, mencionado em um trecho das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 71), comecei a participar de projetos no IFMG-Campus 

Ouro Preto em parceria com a Área Pedagógica, ministrando aulas de reforço para estudantes 

da 1ª série e de intensivo para os ingressantes, na tentativa de reverter essa situação. 

Na sala de aula, muitas vezes, via o estudante desmotivado com o aprendizado da 

Matemática por não conseguir acompanhar adequadamente no mesmo ritmo dos colegas de 

classe, certos conteúdos, que eram pré-requisitos de outros. Observava, também, alguns que 

sentiam verdadeira aversão à Matemática e que se referiam à disciplina com expressões 

como “é chata”, “é difícil”, “ruim”, “insuportável”. E até mesmo estudantes que, apesar de 

terem bons rendimentos, faziam referências à matéria com expressões análogas a essas. 

Percebi que esse sentimento era externado, por pessoas do meu convívio e reforçado por 

parte da mídia, principalmente em épocas do extinto vestibular e provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). Essa situação me trouxe certo desconforto e passei a questionar 
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a existência desse julgamento negativo em relação à Matemática, e a disseminação das ideias 

subjacentes a esse julgamento, dentro de alguns grupos sociais. 

Para tentar responder aos meus questionamentos, me inscrevi para cursar disciplinas 

isoladas do Programa de Mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de 

Ouro Preto – UFOP. Não imaginei que teria respostas imediatas ou prontas, mas as 

discussões travadas durante as aulas poderiam lançar luz sobre meus questionamentos. 

Posteriormente a isso, participei do processo seletivo para ingresso nesse programa com o 

intuito de realizar uma pesquisa que investigasse, em alguma medida, as formas de pensar, 

sentir e agir das pessoas em relação à Matemática. 

Após me debruçar sobre muitas leituras relacionadas ao tema, cheguei à Teoria das 

Representações Sociais (TRS) que, de forma simplificada, discute o universo consensual da 

forma de pensar, sentir e agir relacionada a certo objeto de estudo, no caso, a Matemática. 

De forma mais acurada, Jodelet (2001) define representação social como: 

 

[...] uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber 
ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do 
conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão legítimo 
quanto este, devido à sua importância na vida social e à elucidação possibilitadora 
de processos cognitivos e das interações sociais (JODELET, 2001, p. 22). 

 

A área de pesquisas em Educação Matemática (EM), que é multidisciplinar, 

possibilita que ela seja iluminada por referenciais de outras áreas, dentre as quais se destacam 

Filosofia, Sociologia, Psicologia e a própria Matemática. Considerando essa possibilidade, 

nosso1 interesse de pesquisa e a definição dada anteriormente, a TRS mostra-se ser 

apropriada para subsidiar o presente estudo. Essa teoria foi elaborada por Serge Moscovici, 

psicólogo romeno naturalizado francês (1925-2014), que tem em Denise Jodelet um nome 

importante, pois mantém a teoria “viva” e muito contribuiu/contribui para o seu avanço. No 

presente estudo, Moscovici e Jodelet são os principais autores a quem recorreremos. 

Inicialmente, pretendíamos desenvolver um projeto composto por sequências 

didáticas abordando os seguintes conteúdos: Razão, Proporção (Equivalência entre duas 

razões), Semelhança de Figuras, Semelhança de Triângulos, Triângulo Retângulo e Relações 

                                                           
1 A parte inicial dessa dissertação foi desenvolvida na primeira pessoa do singular por se tratar de inquietações, 

indagações e observações particulares da mestranda, mas a partir deste momento, entendemos que trata-se 
de um trabalho conjunto (estudo, discussão e produção) entre mestranda e orientador, por isso usaremos a 
primeira pessoa do plural. 
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Métricas no Triângulo Retângulo, então, o objetivo de nossa pesquisa era investigar como 

um projeto composto por atividades direcionadas para o ensino de Matemática pode 

contribuir para a mudança da representação social da Matemática e como essa mudança 

impactaria a aprendizagem dos estudantes. 

A pesquisa então se desenvolveria com alunos do Ensino Médio de um Instituto 

Federal do Estado de Minas Gerais. Por ser o campo da pesquisa empírica um Instituto 

Federal de ensino técnico integrado ao médio, na qual o estudante, além do ensino médio, 

cumpre carga horária destinada à formação técnica ao longo de três anos letivos, a equipe 

pedagógica destinou o horário de 10h40min as 11h30min, dois dias da semana, para o 

desenvolvimento do projeto composto por sequências didáticas. No entanto, alguns fatos 

influenciaram o seu desenvolvimento: a distância até a sala destinada ao projeto que 

demandava um tempo para a chegada dos estudantes que comprometia parte do tempo da 

aula e a extensa carga horária destinada às atividades da escola. Como sete estudantes da 

pesquisa moravam em distritos ou em cidades vizinhas, muitas vezes eles utilizavam o 

intervalo entre os dois turnos para cumprir tarefas avaliativas solicitadas pelos professores. 

Por esses motivos, os encontros não foram sequenciais e isso prejudicou o andamento da 

pesquisa. 

Diante dessa situação, sentimos a necessidade de mudar o foco da pesquisa para algo 

que nos chamou mais a atenção, que é a própria representação social desse grupo de 

estudantes em relação à Matemática. Percebemos, ao longo da pesquisa empírica que, para 

esse grupo, a representação social da Matemática pode contribuir, e muito, para o seu 

fracasso escolar. Compreendendo a relação do estudante com essa disciplina, pudemos 

propor uma reflexão em torno da representação social da Matemática. Entretanto, em alguns 

momentos, nos reportamos às observações realizadas durante o desenvolvimento de algumas 

atividades propostas inicialmente. 

Com base no que foi relatado, nos propusemos a uma investigação direcionada para 

as seguintes indagações: 

Que representações sociais os estudantes têm a respeito da Matemática? Que 

relações2 os estudantes estabelecem com a Matemática? Existem representações sociais que 

influenciam no comportamento do estudante diante da Matemática? 

Considerando, pois, esse quadro da representação social da Matemática, 

compreende-se que, ao entender os motivos dessa rejeição, pode-se buscar intervenções com 

                                                           
2 Entendemos essas relações como sendo a forma de pensar, sentir e agir dos estudantes sobre a Matemática. 
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o intuito de tornar o ensino da Matemática mais atrativo, desconstruindo a ideia negativada 

a respeito dessa disciplina que pode interferir na sua aprendizagem. Dessa forma, 

propusemos um estudo tomando como referência a Teoria das Representações Sociais dos 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio de um Instituto Federal do Estado de Minas Gerais 

e como objeto de pesquisa a Matemática, que tentará responder à seguinte questão de 

investigação: A Matemática é algo que tensiona um grupo de estudantes da primeira 

série do Ensino Médio de um Instituto Federal Mineiro? Se sim, como? 

Com o intuito de dialogar com e observar aproximações em pesquisas da Educação 

Matemática cujo referencial teórico são representações sociais, fizemos um levantamento 

junto ao repositório de dissertações e teses no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Após alguns filtros, que detalharemos mais a frente, 

localizamos quatro pesquisas que, de alguma maneira, trouxeram elementos significativos 

para essa dissertação por serem similares. Entretanto, nenhum desses estudos teve como 

sujeitos estudantes do Ensino Médio. Além disso, o objeto não coincide exatamente com o 

nosso, que é a Matemática. Trouxemos, também, o estudo de Ramos (2003) que, embora 

seja de Portugal, aproximou-se um pouco mais do nosso, tanto no que se refere ao objeto 

(Matemática), quanto naquilo que se refere aos sujeitos (estudantes da Educação Básica). 

Por essas razões, entendemos que estudar as representações sociais pode contribuir 

para compreendermos a forma de pensar, sentir e agir dos estudantes sobre a Matemática no 

universo escolar do Ensino Médio. 

Estruturamos o texto dessa dissertação da seguinte forma: no Capítulo 1, 

apresentamos um breve histórico do ensino e aprendizagem da Matemática no Brasil, 

algumas tendências em Educação Matemática, alguns documentos normativos oficiais que 

norteiam a grade curricular de Matemática e um breve relato sobre a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. 

No Capítulo 2, apresentamos uma breve fundamentação da Teoria das 

Representações Sociais nas perspectivas de Moscovici (2012, 2017) e Jodelet (2001, 2009, 

2017). Trazemos, também, contribuições de outros autores que subsidiaram nossa pesquisa, 

desde sua origem na Europa, seu avanço pelo Brasil e sua contribuição para a educação 

escolar acerca da Matemática. Elencamos, a partir da literatura acadêmica, algumas 

pesquisas que se aproximavam da nossa, levantando junto à plataforma/repositório da 

CAPES aquelas que se relacionam com a Educação Matemática cujo referencial teórico são 

as representações sociais Araújo (2013), Scagion (2018), Peres (2018) e Silva (2011). 
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Embora não faça parte desse levantamento, destaca-se uma pesquisa realizada em Portugal 

(Ramos, 2003), semelhante a essa. 

No Capítulo 3, descrevemos a abordagem metodológica, os procedimentos da 

pesquisa, a questão de investigação e os objetivos. Apresentamos nesse capítulo, também, a 

natureza da pesquisa, os instrumentos e técnicas de coletas de dados e justificamos a escolha 

dos sujeitos. 

No Capítulo 4, apresentamos o perfil geral dos participantes e, de forma sucinta, 

informações relacionadas ao município/distrito de origem de cada um deles. A partir do 

questionário e da primeira entrevista, construímos uma descrição dos participantes para que 

o leitor possa conhecê-los melhor. 

No Capítulo 5 tomamos como base as dimensões apresentadas por Ramos (2003) em 

sua tese, e a partir dos instrumentos de coletas de dados, os aspectos relacionados à 

Matemática que se associam a essas dimensões em nossa pesquisa. Organizamos e 

interpretamos os dados associados às dimensões apresentadas a partir dos nossos 

conhecimentos relacionados à Teoria das Representações Sociais. Com isso, desvelamos 

algumas tensões da relação entre estudante e Matemática nas suas dimensões. 

Nas considerações finais, retomamos a questão de investigação, apresentamos uma 

síntese dos resultados e refletimos sobre o desenvolvimento da pesquisa e sua importância 

para o meio acadêmico e sociedade escolar. 

São partes integrantes da estrutura do texto dessa dissertação as referências 

bibliográficas e os apêndices. Como resultado dessa pesquisa, foi elaborado um produto 

educacional, em formato de um caderno de sugestões, visando à reflexão e conhecimento 

sobre a forma de pensar, sentir e agir dos estudantes sobre a Matemática. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

Nesse capítulo, a título de contextualização, apresentamos um breve histórico do 

ensino e aprendizagem de Matemática no Brasil, algumas tendências em Educação 

Matemática, bem como parâmetros e normativas oficiais que norteiam a grade curricular de 

Matemática das Escolas de Ensino Básico no país, além de um breve relato sobre a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. 

 

1.1 Um olhar sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática no Brasil: História, 

Paradigmas e Contextualização 

 

Observamos, nas últimas décadas, a expansão da educação, principalmente em países 

em desenvolvimento. De acordo com D’Ambrosio (1993, p. 12) “a grande expansão da 

educação a partir do final do século passado [...] se manifesta com maior intensidade nos 

países menos desenvolvidos a partir de meados deste século [...]”. Silva (1989) complementa 

que as lutas pela universalização da educação para todos foram marcadas por uma ampliação 

da escolaridade básica e caracterizadas pelo questionamento de uma escola unificada, tanto 

no que se refere ao currículo quanto às formas de organização, respeitando as diferenças de 

sua clientela que são os estudantes. 

Para essa autora a educação teve, inicialmente, o propósito de reconstruir social, 

política e moralmente a sociedade ocidental no período que sucedeu a Primeira Guerra 

Mundial, e a escola, a partir do desenvolvimento psicobiológico e dos avanços e estudos das 

Ciências Humanas, passou a ser ressaltada como parte da comunidade. Por sua vez, a 

comunidade em si, assim como a sociedade, serão o ambiente privilegiado e o campo de 

trabalho da escola. Nesse sentido, o ensino pode fornecer ao estudante conhecimentos 

suficientes que possibilitem a tomada de decisões em sua vida. 

No Brasil, segundo Silva (1989), chegaram nos anos 1970 diversas abordagens 

teóricas que influenciaram nossos educadores como, por exemplo, as correntes psicológicas. 

Nessa mesma época apareceram estudos críticos sobre a desigualdade de oportunidades para 

diferentes classes sociais. Nos anos 1980, abordagens etnográficas, interpretativas e 

sociointeracionistas estimularam estudos sobre o funcionamento interno das instituições 

escolares e sobre o seu conteúdo. 
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D’Ambrosio (1993) ressalta que, com o avanço da ciência moderna3 e da tecnologia, 

a Matemática ganhou espaço importante na educação e a ênfase à profissionalização levou 

à universalização da Educação Matemática no sentido de ensinar para todos, em todo o 

mundo, praticamente os mesmos conteúdos. Entretanto, Fiorentini (1995) nos alerta que: 

 

O conceito de qualidade do ensino, na verdade, é relativo e modifica-se 
historicamente sofrendo determinações sócio-culturais e políticas. Em termos 
mais específicos, varia de acordo com as concepções epistemológicas, axiológico-
teleológicas e didático-metodológicas daqueles que tentam produzir as inovações 
ou as transformações do ensino (FIORENTINI, 1995, p. 2). 

 

Para esse mesmo autor, a maneira como um professor ensina Matemática sofre 

implicações de sua concepção do ensino, da aprendizagem, da Educação e da Matemática, 

além de sofrer influências da relação professor-aluno, de seus valores e suas finalidades 

atribuídas ao ensino dessa disciplina e de sua visão de homem, de sociedade e de mundo. 

Escolhendo categorias descritivas como a concepção de Matemática; de ensino e de 

aprendizagem; a crença sobre o processo de produção, obtenção e descoberta do 

conhecimento matemático; os valores e finalidades atribuídos ao ensino dessa disciplina; a 

relação professor-aluno; estudo/pesquisa visando à melhoria do ensino da Matemática e a 

cosmovisão subjacente, o autor identificou algumas tendências que compõem um quadro 

histórico de como se deu a Educação Matemática no Brasil. Apresentamos essas tendências, 

a seguir. 

 

1.1.1 Tendência Formalista Clássica 

 

Segundo Fiorentini (1995), a Tendência Formalista Clássica, que foi fortemente 

influenciada pelo modelo euclidiano, caracterizado a partir de elementos primitivos 

(sistematizados pela lógica do conhecimento matemático) e pela concepção platônica 

(caracterizada pela visão estática e inatista da Matemática), marcou forte presença no Brasil 

até o final da década de 1950. A geometria se destacava nesse currículo pela sua consistência 

lógica, pois tudo era demonstrado logicamente. 

                                                           
3 Para o autor, a “Matemática representa a essência do que é chamado pensamento moderno e que a partir do 

século XVII se alastrou por todo o mundo com crescente importância. Essa essência, que alguns se sentiriam 
mais confortáveis se eu dissesse simplesmente essência do que é chamado ciência moderna e tecnologia em 
vez de pensamento moderno, se manifesta a partir do século XVIII” (D’AMBROSIO, 1993, p. 8). 
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Para o autor, a própria lógica do conhecimento matemático, organizado 

historicamente, era fonte de orientação pedagógica nessa tendência. Dessa forma, entendia-

se que se os estudos dos formuladores de currículos e dos professores fossem centrados em 

conteúdos matemáticos formais e técnicos, isso resultaria numa melhor qualidade do Ensino 

de Matemática. Por influência dessas ideias, os livros didáticos, de acordo com Miguel, 

Fiorentini e Miorim (1992), reproduziam o modelo euclidiano, partindo de elementos 

primitivos e definições para deduzir teoremas e corolários. 

Didaticamente, o ensino era centrado no professor que transmitia e expunha o 

conteúdo no quadro através de desenvolvimentos teóricos e preleções, deixando para o 

estudante, uma aprendizagem passiva que consistia na reprodução precisa dos 

procedimentos e raciocínio ditados pelos livros e professores e na memorização. 

Sociopoliticamente, a aprendizagem da Matemática era para os “bem dotados” econômica e 

intelectualmente. A ideia de que a Matemática era privilégio de poucos era reforçada por um 

ensino mais rigoroso e racional da geometria euclidiana nas escolas para os abastados, 

enquanto que, nas escolas técnicas, onde predominavam as classes menos favorecidas, 

enfatizava-se uma abordagem mecânica e pragmática da Matemática e o cálculo 

(FIORENTINI, 1995). 

 

1.1.2 Tendência Empírico-Ativista 

 

Na Tendência Empírico-Ativista, segundo Fiorentini (1995), o ensino deixa de ser 

centrado no professor, que passa a ser facilitador ou orientador da aprendizagem, e o aluno, 

antes passivo, passa a ser ativo em sua aprendizagem. Dessa maneira, por meio da educação, 

o desenvolvimento das potencialidades e da criatividade e interesses individuais podem 

contribuir para a formação de uma sociedade cujos indivíduos se aceitem e se respeitem. 

Na visão empirista, segundo Silva (1989, p. 6), a aprendizagem é resultado de 

experiências, num processo de fora para dentro. Nas palavras da autora, 

 

A mente seria uma folha em branco, uma ‘tábua rasa’. Todas as idéias provinham 
da experiência. Daí ser a educação um processo de fora para dentro, quer se 
tratasse da educação física, moral ou intelectual (SILVA, 1989, p. 6). 

 

No Brasil, essa tendência contribuiu para formular diretrizes metodológicas, juntar 

as matemáticas (Geometria, Álgebra e Aritmética) em uma disciplina única (Matemática) e 

favorecer uma abordagem mais pragmática de figuras ou desenhos nos livros didáticos. 
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Nessa tendência, os processos de aprendizagem e o envolvimento do estudante nas 

atividades são valorizados. Nesse sentido, as pesquisas consistiriam não só em investigar o 

que a criança gosta, pensa, faz e pode fazer, mas também, em desenvolver materiais 

potencialmente ricos para conduzir o estudante ao desenvolvimento de sua criatividade e ao 

seu aprendizado. Dessa forma, o centro do ensino deixa de ser o conteúdo, passando para as 

atividades e/ou problemas (FIORENTINI, 1995).  

 

1.1.3 Tendência Formalista Moderna 

 

O movimento internacional para a modernização e reformulação do currículo de 

Matemática denominado Movimento da Matemática Moderna (MMM) defendia a 

integração dos três ramos da Matemática, a introdução de elementos unificadores como 

estruturas algébricas, teoria dos números, relações e funções, além de ressaltar a importância 

dos aspectos lógicos e estruturais da Matemática em oposição à abordagem pragmática e 

mecanizada utilizada naquele momento. As ideias desse movimento ecoaram entre 

professores e matemáticos brasileiros influenciando a escolha do caminho a ser seguido 

pelos professores (FIORENTINI, 1995). 

Segundo o autor, esse movimento promoveu o retorno ao rigor da Matemática, porém 

sob um novo fundamento: a linguagem formal da Matemática e as estruturas algébricas, 

tomando por base sua unidade e estruturação algébrica atualizadas ao invés de sua 

construção cultural e histórica, preocupando, exageradamente, com a linguagem e o uso 

correto dos símbolos, se esquecendo do significado epistemológico e da essência dos 

conceitos. 

Na Tendência Formalista Moderna, segundo Miguel, Fiorentini e Miorim (1992, p. 

49), a Matemática perde seu posto de formadora de estudante e de cidadão capaz de “aplicar 

essas formas estruturais de pensamento inteligente aos mais variados domínios, dentro e fora 

da Matemática”, e o estudante, para Fiorentini (1995), continua sendo passivo, reproduzindo 

o raciocínio e a linguagem ditados pelo professor, salvo algumas exceções. 

Para D’Ambrosio (2009) o MMM chegou ao declínio em todo o mundo, na década 

de 1970. Esse autor não nega, entretanto, que esse movimento mudou a maneira como as 

aulas eram conduzidas, eliminando a ênfase sobre a aritmética com a participação dos 

estudantes e sua percepção sobre a importância das atividades. 
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1.1.4 Tendência Tecnicista e suas Variações 

 

De origem norte-americana, o tecnicismo pedagógico, segundo Fiorentini (1995), 

pretendia tornar a escola mais “eficiente” e “funcional”, empregando técnicas de 

administração escolar e de ensino, considerando a sociedade como um sistema funcional e 

organizado, onde o conflito é considerado anomalia e a manutenção da ordem é condição 

necessária ao progresso. Dessa forma, a escola teria a função de “integrar” e preparar o 

indivíduo, tornando-o útil e capaz para a sociedade. 

O tecnicismo pedagógico, segundo o autor, fundamenta-se no Behaviorismo, cuja 

aprendizagem consiste em mudanças de comportamentos a partir de estímulos, e a “instrução 

programada”, técnica desenvolvida e privilegiada para o ensino, dá início à era informatizada 

com as “máquinas de calcular”, aplicada à educação. 

Do confronto entre o tecnicismo pedagógico e o MMM, surge o tecnicismo 

formalista que é a combinação das concepções formalista estrutural e tecnicista. Nas palavras 

do autor, 

 

[...] do confronto entre o MMM e a pedagogia tecnicista surge, nas décadas de 60 
e 70, a combinação tecnicismo formalista. Tal combinação traz implícita uma 
curiosa associação entre duas concepções: uma, referente ao modo de se conceber 
a Matemática (a concepção formalista estrutural); outra, referente ao modo de se 
conceber a organização do processo ensino-aprendizagem (a concepção tecnicista) 
(FIORENTINI, 1995, p. 16). 

 

O caráter tecnicista dos manuais priorizava o treino de habilidades técnicas com 

conteúdos dispostos de forma sequencial, em que o estudante realizava uma série de 

exercícios seguindo o modelo dado. 

Outra variação da tendência tecnicista, segundo o autor, é a mecanicista que reduz a 

Matemática a um conjunto de regras, técnicas e algoritmos, enfatizando o fazer e priorizando 

a memorização, ao invés de aspectos como o compreender, o analisar, o refletir e o justificar. 

A aprendizagem, nessa tendência, consiste em desenvolver habilidades e atitudes e na 

fixação de princípios ou conceitos e seus conteúdos são encarados como informações, 

macetes, regras ou princípios organizados por especialistas em livros didáticos, nos jogos 

pedagógicos, em programas computacionais etc. 

A pedagogia dessa tendência, segundo o autor, não está centrada nem no aluno nem 

no professor e sim nos objetivos instrucionais, nas técnicas de ensino e nos recursos 

instrucionais. Por isso, cabe aos especialistas descobrir, avaliar, experimentar e oferecer 
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materiais instrucionais eficientes e novas técnicas de ensino para o desempenho escolar dos 

estudantes. 

Embora criticada por muitos, essa tendência ainda se mantém forte e, segundo Gomes 

(2007), norteia o trabalho de muitos professores no Brasil e no mundo. Uma explicação para 

isso talvez esteja relacionada ao fato de que, muitas vezes, as práticas dos professores sejam 

reproduções das práticas dos professores que tiveram na universidade durante a formação 

inicial. Nas palavras de D’Ambrosio (2009, p. 91), “todo professor, ao iniciar sua carreira, 

vai fazer na sala de aula, basicamente, o que ele viu alguém, que o impressionou, fazendo. 

[...] e aquilo que aprendeu nos cursos, incorpora-se na prática docente”. O mesmo autor 

alerta que cabe ao próprio professor a iniciativa de se atualizar e se aperfeiçoar em seu campo 

profissional. 

 

1.1.5 Tendência Construtivista 

 

Segundo Fiorentini (1995), os racionalistas consideram o conhecimento matemático 

como parte do sujeito que o constrói isoladamente da realidade ou do mundo a partir de sua 

interação/reflexão com atividades e/ou meio ambiente. A Tendência Construtivista, segundo 

o autor, trouxe maior embasamento teórico ao estudo da Matemática, substituindo a 

mecanização e memorização por uma prática pedagógica que propicia a utilização de 

materiais concretos objetivando a construção de conceitos matemáticos e do pensamento 

lógico-matemático. 

O autor destaca que nessa tendência, fundamentada a partir da epistemologia genética 

de Piaget (embora criar uma teoria não fosse sua preocupação), o importante é desenvolver 

o raciocínio lógico-formal, aprender a aprender e o erro cometido ao realizar uma tarefa não 

é visto como algo ruim, negativo, e sim como uma “manifestação positiva de grande valor 

pedagógico” (FIORENTINI, 1995, p. 21). 

Segundo Fiorentini (1995), pode-se observar mudanças na tendência construtivista 

que, ao se preocupar com a formação ou construção de conceitos considerando dimensões 

como a sociocultural e a política, favorece o surgimento de novas abordagens. 

 

1.1.6 Tendência Sócioetnocultural 

 

Segundo Fiorentini (1995), o fracasso do Movimento Modernista e as dificuldades 

apresentadas por parte de alunos das classes menos favorecidas quanto à aprendizagem da 
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Matemática fizeram alguns estudiosos da Educação Matemática voltarem sua atenção aos 

aspectos socioculturais. A Tendência Sócioetnocultural, como relata o autor, valoriza o saber 

popular, produtor de saberes sobre a realidade, levado para a escola pelo estudante. Para esse 

mesmo autor, as pessoas de classes menos favorecidas economicamente não são carentes de 

estruturas cognitivas, nem de conhecimentos mas, talvez, elas não possuam habilidades 

formais exigidas na escrita e na representação simbólica, ou possivelmente, possuam 

conhecimentos matemáticos não-formais, porém não menos válidos que, caso a escola não 

os aproveite, provavelmente, irá discriminar ou rejeitá-los. 

Para D’Ambrosio (1993), a Matemática, reconhecida como uma ciência universal 

por cruzar diferentes culturas e representar um único elo intercultural, vem sendo 

considerada como um produto cultural. A partir dessas ideias, segundo Fiorentini (1995), o 

principal apoio dessa tendência é a Etnomatemática, que inicialmente era considerada 

Matemática não-sistematizada, não acadêmica ou informal, produzida e aplicada por certos 

grupos culturais específicos. Mais tarde, esse significado foi ampliado por D’Ambrosio 

como sendo "a arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos 

culturais" (D’AMBROSIO, 19904, p. 81 apud FIORENTINI, 1995, p. 25). 

Segundo Fiorentini (1995), a aprendizagem da Matemática, para o estudante desse 

contexto, é mais significativa e efetiva, pois está relacionada à sua cultura e seu cotidiano, 

assim: 

 

 [...] para um bom número destes, o ensino da Matemática teria como finalidade a 
desmistificação e a compreensão da realidade (tanto próxima quanto remota). Essa 
compreensão seria uma condição necessária para a transformação da realidade e a 
libertação dos oprimidos ou dos marginalizados sócioculturalmente 
(FIORENTINI, 1995, p. 26). 

 

O autor destaca algumas singularidades dessa tendência, como a inexistência de um 

currículo comum e preestabelecido e a troca de conhecimentos, que através da 

problematização e a Modelagem Matemática, contemplam a pesquisa e a discussão da 

realidade dos alunos a partir da relação aluno-professor. E ressalta que a 

produção/divulgação e essa maneira de ver e conceber, cultural-antropologicamente a 

Matemática trouxe transformações profundas no como tratar e conceber a Educação 

Matemática. 

 

                                                           
4 D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática. São Paulo: Ática. 1990. 
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1.1.7 Tendência Histórico-Crítica 

 

Segundo Fiorentini (1995), a Tendência Histórico-Crítica não apresenta conceitos e 

proposições rígidos, contudo, uma postura crítica e reflexiva sobre o saber escolar, o papel 

sociopolítico da educação escolar e o processo ensino/aprendizagem é uma característica 

dessa tendência. Assim, nessa perspectiva, a Matemática é vista como um saber dinâmico, 

vivo, que vem sendo construído historicamente a partir de estímulos externos, como as 

necessidades sociais, e internos, como as necessidades teóricas dos conceitos. 

Nessa proposta, segundo Fiorentini (1995), a Educação Matemática, tem por 

finalidade garantir ao cidadão uma forma de leitura do mundo, pois nosso modo de vida é a 

razão pela qual aprendemos e ensinamos. Dessa maneira, o estudante, ao atribuir significado 

e sentido às ideias matemáticas, aprende significativamente. 

 

1.1.8 Tendência Sociointeracionista-Semântica 

 

Segundo Fiorentini (1995), a Tendência Sociointeracionista-Semântica surgiu, na 

Educação Matemática, a partir dos anos 1990, sendo Lins (19945, apud FIORENTINI, 1995, 

p. 33) seu principal pesquisador que elaborou “O Modelo Teórico dos Campos Semânticos” 

e destaca que, para esse pesquisador (Lins): 

 

[...] a Matemática é vista como um texto ou um discurso com uma linguagem 
própria, constituída historicamente de símbolos que possuem duas faces: 
significante (que é a própria Matemática - um texto) e significado (que é o 
conhecimento matemático as afirmações/justificações) (LINS, 1994 apud 
FIORENTINI 1995, p. 34). 

 

Essa tendência, para Fiorentini (1995), fundamenta-se, epistemologicamente, no 

modo como signos, proposições matemáticas e conhecimentos são produzidos e 

reconhecidos historicamente pelos grupos culturais ou pela comunidade científica e, assim 

sendo, a sala de aula, comunidade emergente que interage, produz significados e se apropria 

de significados produzidos histórico-socialmente. Para o autor essa proposta, toma a teoria 

de Vygotsky (linguagem como constituinte do pensamento) como suporte psicológico. 

Tendo a concepção de que, ao construir seu ideário pedagógico, cada professor parte 

de pressupostos teóricos e de uma reflexão sobre sua prática, Fiorentini (1995) acredita que 

                                                           
5 LINS, R. O Modelo Técnico dos Campos Semânticos: uma análise epistemológica da álgebra e do 

pensamento algébrico. Blumenau: Dynamis, 1994. p. 29-39. 
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nessa construção, o professor pode apresentar características de mais de uma dessas 

tendências. 

D’Ambrosio (2009) propõe uma nova postura educacional, uma educação para toda 

população, com espaço adequado para o desenvolvimento da criatividade, preservando a 

diversidade e eliminando as inequidades e que, paralelamente, conduza a formas novas de 

relações intra e interculturais, estruturando novas relações sociais, pois, para o autor, o 

conhecimento moderno, impregnado de tecnologia e ciência exige uma educação para 

cidadania. 

Por fim, Fiorentini (1995) ressalta que, seria interessante para o professor que, antes 

de assumir uma postura enquanto educador e pesquisador, conheça a diversidade de 

paradigmas, concepções e/ou ideologias. 

 

1.1.9 Tendências atuais em Educação Matemática: ampliando possibilidades 

 

A Educação Matemática (EM), enquanto campo do saber, tem se dedicado há anos, 

por meio de pesquisas teóricas e empíricas, à melhoria do ensino de Matemática no Brasil e 

no mundo. Opondo-se ao paradigma tecnicista, a EM defende que a aprendizagem 

Matemática vai além da aprendizagem de técnicas para uso imediato. Ela pretende que o 

estudante seja capaz de interpretar, criar significados, desenvolver seu raciocínio lógico e 

criar ferramentas conceituais para resolver problemas, dentre outras coisas. Portanto, um 

currículo de Matemática pode ter impregnadas, em seu cerne, essas ideias. Como resultado 

de todas as essas discussões, várias tendências surgem em EM. 

De acordo com Groenwald (2012), as tendências mais expressivas em EM 

atualmente são: resolução de problemas, modelagem matemática, história da Matemática, 

jogos e curiosidades, etnomatemática, tecnologias da informação e comunicação. 

Em sintonia com o que defende a maioria dos educadores matemáticos, essas 

tendências têm, em comum, os seguintes pontos: 

 

[...] um ensino comprometido com as transformações sociais e a construção 
da cidadania; desenvolvimento contando com a participação ativa do aluno 
no processo de ensino e aprendizagem em um contexto de trabalho em 
grupo e não individual; a busca de uma Matemática significativa para o 
aluno, vinculando-a à realidade; utilização de recursos específicos e um 
ambiente que propicie o desenvolvimento de sequências metodológicas que 
levem o aluno a construir seu próprio conhecimento (GROENWALD, 
2012, p. 105). 
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O conteúdo dessa citação mostra que a aprendizagem Matemática sob a ótica das 

tendências é ambiciosa. Entretanto, embora não seja uma tarefa simples, resultados de 

pesquisas que se guiam por essas tendências têm reverberado pelo mundo acadêmico e 

chegado às escolas de ensino básico e de nível superior, reconfigurando (mesmo que em 

intensidade menor daquela que gostaríamos) a forma como os professores têm realizado sua 

prática. O caminho é longo, tortuoso, possui meandros que nem sempre nos levam para onde 

desejamos, mas é seguindo-o com nossas lutas e convicções que imprimimos sentido ao “ser 

professor”. 

A seguir, apresentamos no Quadro 1, uma síntese dessas tendências da Educação 

Matemática no Brasil. 

 

                               Quadro 1 – Tendências da Educação Matemática no Brasil               (continua) 

Tendência em Educação Matemática Principais características 

Formalista Clássica 

Destaque da geometria no currículo, tudo era 
demonstrado logicamente, livros reproduziam 
o modelo euclidiano, ensino centrado no 
professor, a aprendizagem era passiva e a 
aprendizagem era para os “bem dotados” 
econômica e intelectualmente. 

Empírico-Ativista 

O professor é facilitador ou orientador da 
aprendizagem que é resultado de experiências 
e os processos de aprendizagem e o 
envolvimento do estudante nas atividades são 
valorizados. 

Formalista Moderna 

Marcada pelo Movimento da Matemática 
Moderna (MMM) defendia a integração dos 
três ramos da Matemática, fundamentada na a 
linguagem formal da Matemática e as 
estruturas algébricas, o estudante era passivo, 
reproduzindo o raciocínio e a linguagem 
ditados pelo professor. 
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(conclusão) 

Tecnicista 

Formalista 

Priorizava o treino de habilidades técnicas com 
conteúdos dispostos de forma sequencial, em 
que o estudante realizava uma série de 
exercícios seguindo o modelo dado. 

Mecanicista 

Reduz a Matemática a um conjunto de regras, 
técnicas e algoritmos, A aprendizagem 
consiste em desenvolver habilidades e atitudes 
e na fixação de princípios ou conceitos e a 
pedagogia centrada nos objetivos 
instrucionais, nas técnicas de ensino e nos 
recursos instrucionais. 

Construtivista 

Utilização de materiais concretos objetivando 
a construção de conceitos matemáticos e do 
pensamento lógico-matemático e o erro 
cometido ao realizar uma tarefa não é visto 
como algo ruim, negativo. 

Sócioetnocultural 
Valoriza o saber popular, produtor de saberes 
sobre a realidade, levado para a escola pelo 
estudante. 

Histórico-Crítica 

Apresenta uma postura crítica e reflexiva sobre 
o saber escolar, o papel sociopolítico da 
educação escolar e o processo 
ensino/aprendizagem, a Matemática é vista 
como um saber dinâmico, vivo, que vem sendo 
construído historicamente a partir de estímulos 
externos, como as necessidades sociais, e 
internos, como as necessidades teóricas dos 
conceitos. 

Sociointeracionista-Semântica 

Fundamenta-se no modo como signos, 
proposições matemáticas e conhecimentos são 
produzidos e reconhecidos historicamente 
pelos grupos culturais ou pela comunidade 
científica e a sala de aula produz significados 
e se apropria de significados produzidos 
histórico-socialmente. 

Atuais (resolução de problemas, 
modelagem matemática, história da 
Matemática, jogos e curiosidades, 
etnomatemática, tecnologias da 

informação e comunicação) 

Ensino comprometido com a construção da 
cidadania, transformações sociais, o aluno é 
participante ativo no processo de ensino e 
aprendizagem, a Matemática está vinculada à 
realidade do aluno que constrói seu próprio 
conhecimento. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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O esforço de educadores matemáticos para mudar a face do ensino de Matemática no 

Brasil, como discutimos, tem rendido alguns frutos. No entanto, o ensino dessa e outras 

disciplinas da grade curricular das escolas de Ensino Básico, no Brasil, é norteado por 

parâmetros e normativas, documentos oficiais, que por vezes contribuem e, em outras, 

engessam o trabalho do professor. Desses documentos destacamos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dos quais 

trataremos, a seguir. 

 

1.2 Para onde os documentos oficiais nos guiam? Os PCNs e a BNCC 

 

A Lei nº 13.4156 de 16 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017b), no parágrafo 3 de 

seu artigo 35-A, incluiu a obrigatoriedade do ensino da Matemática nos três anos do Ensino 

Médio. Entretanto, Campos e Nunes (1994) nos alertam que o ensino da Matemática 

continua sendo caracterizado por uma lista de itens a serem estudados e um currículo que 

deve ser cumprido. D’Ambrosio (2009) explicita que o currículo pode reconhecer os 

interesses e os conhecimentos prévios dos estudantes, facilitando a troca de habilidades, 

informações e conhecimentos entre alunos e professor. 

Segundo Silva (1989), as pressões tecnológicas e econômicas impulsionaram uma 

mudança de conhecimento, ideologias e atitudes e, nesse processo, impulsionaram, também, 

as diferentes formas de organização da escola e diferentes currículos para a diversidade de 

clientelas. Para D’Ambrosio (2009), nesses currículos podem ser identificados três 

componentes: objetivos, conteúdos e métodos que estão integrados num mesmo processo. 

“Essas ideias influenciaram as reformas que ocorreram em todo o mundo, a partir de 

então” (BRASIL, 1997, p. 20). No período de 1980 a 1995, surgiram propostas curriculares 

elaboradas em diferentes países. No Brasil, podemos citar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997), cuja função é servir de referencial para orientar e 

garantir uma educação coerente, possibilitando discussões e pesquisas, lançado em 1997, e 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro de 2017, que é um 

documento normativo definindo o conjunto de aprendizagens essenciais a ser desenvolvido 

                                                           
6 Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga 
a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral. 
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por todos os alunos visando lhes assegurar seus direitos à aprendizagem e seu 

desenvolvimento (BRASIL, 2017a), passando a valer em todo território brasileiro a partir de 

sua homologação. Sendo a BNCC mais atual, vamos relatar um pouco mais sobre esse 

documento a seguir. 

A BNCC (BRASIL, 2017a, p. 467) é dividida, para o Ensino Médio, nas áreas: 

“Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”, como estabelecido na Lei nº 

13.415 de 16 de fevereiro de 2017, no Art. 35-A e a formação técnica e profissional (Art. 36 

da mesma Lei). Na área de Matemática e suas Tecnologias as unidades de conhecimento 

para o Ensino Médio são Números e Álgebra, Geometria e Medidas, Probabilidade e 

Estatística (BRASIL, 2017a, p. 542). 

De acordo com o mesmo documento (BRASIL, 2017a, 476-477), devem compor o 

currículo do Ensino Médio, a Base Comum Curricular: “língua portuguesa, matemática, 

conhecimento do mundo físico, natural e da realidade social e política, arte, educação física, 

história, sociologia, filosofia, língua estrangeira” - e os itinerários formativos7 - “linguagens 

e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, 

ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional” (BRASIL, 2017a, p. 

467), organizados dependendo da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a 

necessidade de cada sistema de ensino e sua importância para o contexto do estudante. 

Conforme o documento (BRASIL, 2017a), os itinerários formativos possibilitam aos 

estudantes do Ensino Médio flexibilizar a organização curricular conforme suas escolhas, 

tendo foco na formação técnica e profissional, em uma área do conhecimento ou na 

mobilização de habilidades e competências de diferentes áreas. Portanto, as escolas devem 

ofertar distintos itinerários formativos que assegurem o uso de metodologias favorecendo o 

protagonismo do estudante e a apropriação de saberes que favorecem sua autonomia, 

considerando suas vivências, o contexto, os recursos humanos, materiais e físicos das 

instituições e redes escolares. Através do ensino da Matemática, para documento da BNCC 

(BRASIL, 2017a, p. 471), os estudantes do Ensino Médio: 

 

                                                           
7 [...] conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao 

estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo 
do trabalho de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade 
(RESOLUÇÃO Nº 3, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018, p. 2). Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622>. Acesso em: 17 
nov. 2019. 
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[...] devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar 
novos, ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos, 
que exijam maior reflexão e abstração. Também devem construir uma visão mais 
integrada da Matemática, da Matemática com outras áreas do conhecimento e da 
aplicação da Matemática à realidade. (BRASIL, 2017a, p. 471) 

 

Considerando que os estudantes do Ensino Médio sofrem exigências, entre outros, 

do mercado de trabalho, do avanço tecnológico e pelas mídias sociais, a BNCC (BRASIL, 

2017a) destaca que a área da Matemática e suas Tecnologias têm a responsabilidade de 

promover a ampliação dos conhecimentos iniciados no Ensino Fundamental através de 

reflexões e abstrações que permitam a esses estudantes exercer sua autonomia ao formular 

ou resolver situações nos mais variados contextos, além de desenvolver o raciocínio, a 

argumentação e a discussão de procedimentos mais aprimorados por meio da interação entre 

seus pares e professores. 

A Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, em seu parágrafo 4º do Art. 12 (p. 7), 

contempla que: 

 

A definição de itinerários formativos previstos neste artigo e dos seus respectivos 
arranjos curriculares deve ser orientada pelo perfil de saída almejado para o 
estudante com base nos Referenciais para a Elaboração dos Itinerários Formativos, 
e deve ser estabelecido pela instituição ou rede de ensino, considerando os 
interesses dos estudantes, suas perspectivas de continuidade de estudos no nível 
pós-secundário e de inserção no mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 7). 

 

O presente estudo foi desenvolvido na modalidade Profissional e Tecnológica da 

Educação Básica de Nível Médio, cuja organização curricular do eixo tecnológico, de acordo 

com o Art. 33 da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, (BRASIL, 2010, n.p.), 

“fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma dada 

formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos”. 

A matriz curricular dos cursos dessa modalidade de ensino, quando integrados ao 

Médio e pela mesma escola, como o Instituto Federal, no qual essa pesquisa se desenvolveu, 

deve, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 (BRASIL, 

2012), contemplar, tanto as áreas da Educação Básica mencionadas pela BNCC, quanto os 

eixos tecnológicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, em conformidade com as 

especificidades necessárias para a formação profissional do curso técnico ofertado. A 

organização e instituição desses eixos tecnológicos ficam sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação ou da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Porém, o 

currículo, consolidado pelo plano de curso, considerando a pluralidade de concepções 
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pedagógicas e de ideias, definido pelo Projeto Político-Pedagógico, é de responsabilidade de 

cada instituição de ensino, observando a legislação vigente. 

 

1.3 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: sua 

trajetória no Brasil 

 

Em 1909, o então presidente do Brasil, Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7.566, 

criou as Escolas de Aprendizes e Artífices, como nos relata Machado (2015, p. 17), o: 

 

[...] marco da criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no 
Brasil a edição, pelo presidente Nilo Peçanha, do Decreto 7.566, de 23 de setembro 
de 1909, que cria as Escolas de Aprendizes e Artífices, vinculadas ao Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio (MACHADO, 2015, p. 17). 

 

Essas escolas, para o mesmo autor, foram destinadas à formação profissional dos 

jovens carentes, que não tinham condições de dar continuidade em seus estudos na vida 

acadêmica, para que eles adquirissem condições mínimas para o mercado de trabalho. A 

partir de 1942, uma série de decretos-lei foi editada, entre elas, a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial, que, segundo Machado (2015), deu status às instituições de ensino profissional, 

possibilitando que os alunos dos cursos técnicos pudessem, dento da mesma área de 

formação, ingressar no Ensino Superior e algumas dessas escolas foram denominadas 

Escolas Técnicas Federais. 

Para Machado (2015), no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003), as 

instituições de ensino federais passaram por uma grande redução de custo, que resultou em 

momentos difíceis em questão orçamentária, além da proibição da contratação de novos 

servidores para a substituição dos aposentados, inclusive de professores, e a extinção de 

vários cargos, hoje, considerados “cargos em extinção”, entre outras medidas. O governo 

interferiu, também, diretamente, nos planos de cursos que deveriam ofertar cursos enxutos, 

rápidos e econômicos, com certificados parciais para formar mão de obra a um custo baixo 

e com maior rapidez. Surgiram, então, os cursos Concomitantes e Subsequentes e as 

instituições técnicas federais puderam ofertar, também, os cursos de Ensino Médio. 

No final desse período, segundo Machado (2015), várias escolas técnicas federais do 

Brasil foram transformadas em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), 

passando a ampliar a oferta de cursos superiores de tecnologia. Com sua subida ao poder, o 

presidente Luiz Inácio da Silva (2003 – 2010), conforme o mesmo autor, revogou o Decreto 
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do governo anterior, restaurando o ensino técnico integrado ao médio. Durante esse período, 

o governo amplia significativamente seus investimentos na educação, facilitando a 

contratação de professores efetivos e servidores para recompor o quadro administrativo e, 

também, a implantação de várias Unidades Descentralizadas de Ensino (UNEDs). Nesse 

mesmo período, o governo permitiu a implantação de cursos técnicos à distância para suprir, 

em regiões distantes dos grandes centros, a necessidade de profissionais qualificados, 

criando, assim, o Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD). 

A Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008) instituiu nessa data, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFs) vinculados à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. A partir dessa Lei a união das Escolas Técnicas Federais, Agrotécnicas, Cefets 

e de algumas escolas técnicas ligadas às universidades criaram esses Institutos Federais 

(BRASIL, 2009) e, para Machado (2015), esses institutos passaram, assim, a não só oferecer 

ensino profissional, mas também superior como licenciaturas e engenharias, bem como 

especialização, mestrado e doutorado, além de se desenvolverem no campo da pesquisa e da 

extensão acadêmica, integrando atividades de ensino, pesquisa e extensão. Segundo o 

mesmo autor, os investimentos do Governo Lula e da sua sucessora Dilma Rousseff (2011 

– 2014) nos IFs viabilizaram uma expansão “radical e vertiginosa” de novos campi em todo 

o país e ampliação dos programas de assistências estudantis, permitindo maior investimento 

em infraestrutura, laboratórios e equipamentos, ampliação do quadro de servidores e 

capacitações de pessoal. Esse cenário confirma que o ensino Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica poderia continuar a ser valorizado no país (BRASIL, 

2009). 

  



37 
 

Capítulo 2 

 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

O referencial epistemológico dessa pesquisa está dividido em três partes: Teoria das 

Representações Sociais, Teoria das Representações Sociais na escola e sobre a Matemática 

e revisão da literatura, que são apresentadas na sequência. 

 

2.1 Uma visão geral da teoria 

 

Como afirma Moscovici (2012, p. 8), a construção social da realidade certamente 

inclui “dimensões científicas, cognitivas, mas ela é constituída, fundamentalmente, por 

práticas, crenças, tradições, rituais, isto é, pelos inúmeros saberes que povoam nosso mundo 

cotidiano”. 

Seja no trabalho, em casa ou com os amigos, nos manifestamos, diariamente, sobre 

os mais variados temas a procura de explicações e julgamentos, sempre nos posicionando. 

Assim, criamos consensos em que produzimos e comunicamos socialmente nossas 

representações de um objeto, compartilhando um universo consensual com o grupo em que 

estamos inseridos. Essa ideia é complementada por Telau (2018) quando diz que no meio 

individual ou coletivo resgatamos conhecimentos, estimulamos nossas curiosidades e os 

ligamos a novas informações por necessidade de nos inserirmos no grupo social. Essas 

condutas forjam a identidade do grupo e reforçam a inserção do indivíduo nele. Para 

Moscovici (19868, apud MADEIRA, 1991, p. 130), “nossas representações comuns 

parecem, assim, determinar a natureza de nossos comportamentos e de nossas informações”. 

Moscovici (2017, p. 52) completa que as representações “restauram a consciência coletiva e 

lhes dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se tornam 

acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos interesses imediatos”. 

De acordo com Jodelet (2001), as representações sociais são ideias compartilhadas 

por um indivíduo ou grupo a partir de suas crenças, informações, cognição, ideologia, 

valores, atitudes e opiniões, criando um universo consensual e proporcionando a construção 

social da realidade. Esquematicamente, o conceito de representação social está mostrado na 

Figura 1. 

                                                           
8 MOSCOVICI, S. L'étude des représentations Sociales. In: DOISE, W., PALMONARI, A. (Eds.). L'étude des 

représentations Sociales. Paris: Delachaux & Niestlé, 1986. 
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Figura 1 – Conceito de representação social 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

Na interação entre sujeito e objeto, para Moscovici (2017, p. 150), há sempre uma 

intervenção de um outro sujeito e “[...] essa relação se torna uma relação triangular 

complexa, em que cada um dos termos é totalmente determinado pelos outros dois” e destaca 

que “O triângulo Sujeito-Outro-Objeto é crucial para essa discussão, pois é o único esquema 

capaz de explicar e sistematizar processos de interação” (p. 152-153). Essa interação pode 

ser representada conforme a Figura 2, em que RS é a representação social construída a partir 

dessa relação. 

 

Figura 2 – Triângulo Sujeito-Outro-Objeto 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. Adaptada (Moscovici, 2017, p. 150-153) 
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As representações sociais são conceituadas como “conjuntos dinâmicos, seu estatuto 

sendo o da produção de comportamentos e de relações com o ambiente, da ação que modifica 

uns e outros, e não a reprodução de comportamentos ou relações, como reação a um dado 

estímulo externo” (MOSCOVICI, 2012, p. 47). Dessa maneira, as representações permitem 

a abstração do real, associando a ela uma ideia compartilhada entre os sujeitos que vê a 

representação social como "uma modalidade de conhecimento particular tendo a função de 

elaboração dos comportamentos e da comunicação entre os indivíduos” (MOSCOVICI, 

2012, p. 27). Considera-se que essas representações são "entidades quase tangíveis" que 

"circulam, se cruzam e se cristalizam continuamente, através da fala, do gesto, do encontro 

no universo cotidiano” (MOSCOVICI, 2012, p. 39).  

Ainda sobre esse tema, Jodelet (2001, p. 21) destaca que “as representações sociais 

são fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social”. Elas se constituem 

como verdadeiras teorias do universo consensual. Nesse sentido, as representações sociais 

ao serem criadas "adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se 

repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas 

representações morrem" (MOSCOVICI, 2017, p. 41). 

Divergindo da epistemologia de Durkheim, Moscovici (2017) não se interessou pelo 

caráter estático das representações coletivas, nem pela aceitação como entidades absolutas, 

nem tampouco pelo seu conceito das sociedades primitivas, e sim pelos novos fenômenos 

observados por ele na sociedade contemporânea: 

 

As representações sociais que me interessam não são nem as das sociedades 
primitivas, nem as suas sobreviventes, no subsolo de nossa cultura, dos tempos 
pré-históricos. Elas são as de nossa sociedade atual, de nosso solo político, 
científico, humano, que nem sempre têm tempo suficiente para se sedimentar 
completamente para se tornarem tradições imutáveis. E sua importância continua 
a crescer, em proporção direta com a heterogeneidade e a flutuação dos sistemas 
unificadores - as ciências, religiões e ideologias oficiais - e com as mudanças que 
elas devem sofrer para penetrar a vida cotidiana e se tornar parte da realidade 
comum (MOSCOVICI, 2017, p. 48). 

 

Reconhecendo as limitações das representações coletivas, Moscovici elaborou a 

Teoria das Representações Sociais a partir de 1961, com a publicação da obra “La 

psychanalyse son image at so public”9. Originária da sociologia de Émile Durkheim no que 

se refere ao fenômeno do pensamento coletivo, a Teoria das Representações Sociais teve 

influências da antropologia de Levi-Bruhl (representações racionais) e contribuições do 

                                                           
9 A Psicanálise, sua imagem e seu público. 
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estudo da representação do mundo da criança de Jean Piaget e da teoria de desenvolvimento 

do pensamento da criança de Vygotsky (MOSCOVICI, 2017). 

Em 1965, Serge Moscovici fundou o Laboratoire de Psychologie Sociale na École 

de Hautes Études em Sciences Sociales (LPS-EHESS), em Paris, e passou a trabalhar, nas 

décadas seguintes com Jean-Claude Abric, Willem Doise e Denise Jodelet, que o auxiliaram 

em pesquisas e o tiveram como orientador em suas teses de doutorado. Esses três orientandos 

desenvolveram correntes diferentes da Teoria das Representações Sociais que a 

complementam pelo fato de provirem de uma mesma matriz epistemológica (AGUILAR, 

2011, p. 35). Compartilhando dessa mesma opinião, Sá (2001) afirma:  

 

Alguns desses autores são historicamente responsáveis pelo desdobramento da 
teoria original de Moscovici em três correntes complementares, que se têm 
mostrado, por suas proposições e desenvolvimentos metodológicos, 
excepcionalmente úteis à operacionalização da noção de representações sociais 
para os fins da pesquisa empírica e da investigação sobre as práticas sociais (SÁ, 
2001, p. 8). 

 

Jean-Claude Abric foi o primeiro a iniciar seu trabalho com Moscovici. Em 1968 foi 

admitido na Universidade de Provence, e ajudou Claude Flament a criar o Laboratoire de 

Psychologie Sociale (Laboratório de Psicologia Social) pertencente à escola conhecida como 

"Grupo do MIDI". A corrente que esse grupo desenvolveu é enfatizada numa abordagem 

estruturalista, propondo uma análise da representação social a partir de seu núcleo central e 

os elementos periféricos (AGUILAR, 2011). Essa abordagem procura entender o que é a 

representação e quais coisas estão no núcleo central, sendo, a representação, assim, mais 

estática. 

O segundo, Willem Doise, ministrou, na Suíça, em 1970, aulas de Psicologia Social 

na Universidade de Genebra e mais tarde, em 1972, assumiu o cargo de professor de 

Psicologia Social Experimental e, na "Escola de Genebra", abordou a representação social 

numa perspectiva societal articulada pela inserção do indivíduo na sociedade (ALMEIDA, 

2009), procurando entender quais são os elementos presentes na sociedade que ajudam a 

construir a representação social. 

Terceira e última dentre os três pesquisadores a trabalhar no Laboratório de 

Psicologia Social, Denise Jodelet, que manteve os pressupostos da proposta original de 

Moscovici, aborda as representações sociais numa análise dimensional/estrutural, tendo 

terminado seus estudos de doutoramento em 1985. Com a aposentadoria de Moscovici, 

Jodelet assumiu a direção do Laboratório e, após sua aposentadoria, passou a se dedicar à 
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difusão da Teoria (AGUILAR, 2011). Nessa perspectiva, procura-se entender "‘Quem sabe 

e de onde sabe?’; ‘O que e como sabe?’; ‘Sobre o que sabe e com que efeitos?’" (JODELET, 

2001, p. 28). 

Nesse contexto, nossa pesquisa apoia-se na abordagem dimensional/processual da 

representação social definida por Jodelet (2001), pois nos permite compreender os processos 

de construção e elaboração dessas representações, pelos sujeitos da pesquisa sobre o objeto, 

nesse caso, a Matemática. Para tal, buscam-se “organizadores socioculturais, atitudes, 

modelos normativos ou ainda esquemas cognitivos” (JODELET, 2001, p. 38). Essa 

abordagem, segundo Ribeiro (2016, p. 70), “deixa de lado as dicotomias e propõe uma 

análise histórico dialética para o entendimento de como as pessoas pensam, sentem e agem”.  

Por meio das representações sociais, compartilhamos o mundo com o grupo social, 

modificando nossas atitudes e do outro diante do objeto representado. Como explicitado por 

Moscovici (2012, p. 46), ela é uma “preparação para a ação” não só porque norteia os 

comportamentos, mas também recria e remodela a esfera social do fenômeno. E como 

sustenta Jodelet (2001, p. 17), “[...] nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente 

os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar 

decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva”, além disso, 

Arruda (2002, p. 142) considera que “toda representação se refere a um objeto e tem um 

conteúdo. E o ‘alguém’ que formula é um sujeito social, imerso em condições específicas de 

seu espaço e tempo”. 

Em sua tese defendida em 1961, publicada na íntegra em 2012, Moscovici10 (2012) 

introduziu o conceito de representação social estudando como as formas de conhecimento 

sobre a psicanálise como ciência, geradas por um determinado grupo social parisiense, eram 

apropriadas e reconstruídas por outros grupos, analisando sua divulgação nos e pelos 

veículos de comunicação da época. 

Referindo-se à tese de Moscovici, Arruda (2002) destaca que ele partiu da premissa 

de que diferentes informações sobre um mesmo objeto, conduzidas por diferentes objetivos, 

geram diferentes universos próprios desse objeto – consensual e científico. Jesuino (2014), 

concordando com Moscovici, ressalta que: 

 

                                                           
10 Moscovici (2012) destacou dois processos que geram a representação social: objetivação e ancoragem. A 

objetivação visa simplificar a compreensão do objeto, buscando conhecimentos prévios, ou seja, converte o 
seu pensamento em algo real do seu mundo, e a ancoragem explica como o conhecimento do objeto se 
estrutura, transformando o estranho em familiar conforme suas práticas sociais e seus valores. 
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[...] nem todos têm a mesma informação, ou seja, os mesmos conhecimentos 
básicos sobre um tema, neste caso a psicanálise, como nem todos poderão ter a 
mesma atitude, seja ela de neutralidade, de aceitação ou rejeição 11– e serão esses 
diferentes níveis de crenças e atitudes que poderão contribuir para uma imagem 
redutora, estereotipada do objeto intencionado (JESUINO, 2014, p. 46)  

 

Para Minayo (1995), as representações sociais são externadas por sentimentos, 

palavras e condutas que se institucionalizam. Dessa maneira, a compreensão de suas 

estruturas e comportamentos sociais podem ser pontos de partida para que essas 

representações sejam analisadas. Nas palavras da autora (1995, p. 108), “As Representações 

Sociais se manifestam em palavras, sentimentos e condutas e se institucionalizam, portanto, 

podem e devem ser analisadas a partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos 

sociais.” Contudo, sabemos, também, que o processo de construção de uma representação é 

dinâmico e ela pode mudar. 

Segundo Sá e Arruda (2000), assim como na Europa, no Brasil também houve um 

período entre a publicação de “La Psychanalyse, son image et so public”, por Serge 

Moscovici, e o avanço dessa teoria. Enquanto na Europa esse período foi até 1980, aqui no 

Brasil ele foi menor devido às condições de disseminação da teoria no nosso contexto. O 

interesse por essa teoria, segundo esses autores, cresceu no mundo inteiro a partir de 1992, 

ano em que ocorreu, na Itália, a I Conferência Internacional sobre Representações Sociais 

(CIRS). Sá (1998, p. 15) também ressalta que o estudo das representações sociais está em 

expansão no país, não só na Psicologia Social, mas nas disciplinas aplicadas também 

(educação, enfermagem e serviço social). 

No Brasil, de acordo com Sá e Arruda (2000, p. 16) “[...] é fora dos grandes centros 

onde a difusão da teoria é mais presente, logo a partir de 1982”, e vem ocorrendo sobretudo 

em eventos, como o Encontro Nacional de Psicologia Social da Associação Brasileira de 

Psicologia Social (ABRAPSO), Conferência Internacional sobre Representações Sociais 

(CIRS), Encontro Nacional sobre Representação Social e Interdisciplinaridade, Jornada 

Internacional sobre Representações Sociais (JIRS), Conferência Brasileira sobre 

Representações Sociais. 

Martins, Carvalho e Antunes-Rocha (2014), apresentam um levantamento da 

produção sobre a Teoria das Representações Sociais junto ao Conselho Nacional de 

                                                           
11 Uma informação que julgamos importante ao leitor é a possibilidade de haver uma movimentação na 

representação social de um objeto. Para tal, vamos citar a pesquisa de mestrado desenvolvida por Carvalho 
(2015) que, por meio de suas investigações, aponta uma articulação entre três movimentos pelos sujeitos: 
"recusar-se a vivenciar o novo; aderir integralmente ao estranho, quase sempre anulando o que lhe era 
familiar; ou iniciar um processo de reelaboração do familiar na perspectiva de integrar o novo” (ANTUNES-
ROCHA et al., 2015, p. 836). 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), identificando 172 grupos pesquisadores 

da TRS no Brasil até setembro de 2012. Esse estudo surgiu da necessidade de se 

compreender a produção sobre representações sociais de forma sistematizada e analítica por 

meio de uma investigação cartográfica. Nesse estudo, deu-se destaque ao primeiro grupo de 

pesquisa dessa teoria no Brasil, cujo nome é “Ensino da Física” originário da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Dessa universidade destacou-se, também, o grupo “Ideologia, 

Comunicação e Representações Sociais”. Além desses, destacaram-se: “Laboratório de 

Interação Social Humana”, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de 

Pernambuco, “Promoção da Saúde”, Universidade Federal de Minas Gerais, entre outros. 

Por esse estudo, constatou-se que “a TRS refere-se a um referencial teórico e metodológico 

vivo, em constante produção no Brasil” (MARTINS; CARVALHO; ANTUNES-ROCHA, 

2014, p. 112). Percebeu-se também que os campos da psicologia e educação foram os que 

mais se apropriaram dessa teoria, apesar de sua interdisciplinaridade. 

Para Sá e Arruda (2000, p. 16), o campo das representações sociais pode ser “não só 

um espaço de indagação, reflexão, embate e produção científica, mas também de encontro, 

troca e solidariedade”. 

 

2.2 A Teoria das Representações Sociais na escola e sobre a Matemática 

 

Grande parte do que sabemos é resultado do que aprendemos em nossas vivências 

em grupos sociais. Desses grupos a escola pode ser um dos mais influentes. Portanto, o 

aspecto social da aprendizagem não pode ser ignorado quando queremos pesquisar a forma 

como as pessoas aprendem. Além disso, tanto o professor quanto o estudante chegam à 

escola com parte de seu saber construído no dia a dia, no trabalho, na família ou com os 

amigos. Em certa medida, essas ideias são corroboradas pelas palavras de Arruda (2002, p. 

131) quando a autora considera que “a realidade é socialmente construída e o saber é uma 

construção do sujeito, mas não desligada da sua inscrição social”. O fato de estar inscrito em 

grupos sociais influencia, de forma decisiva, a maneira como o sujeito pensa, sente e age. 

No âmbito da educação, Crusoé (2004) ressalta que a Teoria das Representações 

Sociais explica algumas práticas escolares, considerando o que é de um universo consensual 

como verdadeiro, e que essa teoria, além de identificar as representações que os alunos e 

professores fazem de um objeto, ajuda na compreensão de determinados questionamentos 

em sala de aula. Nessa mesma linha de pensamento, Gilly (2002) afirma que fatores sociais 
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atuam no âmbito educativo, influenciando seus resultados e favorecendo articulações entre 

Sociologia e Psicologia da Educação. Segundo o autor: 

 

[...] o campo educativo aparece como um campo privilegiado para ver como se 
constróem, evoluem e se transformam as representações sociais no seio de grupos 
sociais, e nos estabelecer sobre o papel dessas construções nas relações desses 
grupos com o objeto de sua representação (GILLY, 2002, p. 233). 

 

Especificamente em relação à Matemática percebe-se que algumas pessoas 

compartilham do universo consensual de que a Matemática é considerada uma disciplina 

importante e indispensável no desenvolvimento do raciocínio e saberes em outras áreas, ao 

mesmo tempo em que consensos como “é difícil”, “reservada a poucos” são criados e 

compartilhados por alguns estudantes, professores, pais, mídia, sociedade em geral. Essas 

ideias são coerentes com as de Torisu (2018) quando o autor considera que: 

 

Nos grupos sociais dos quais fazemos parte somos instados a ouvir opiniões acerca 
da Matemática. Às vezes é considerada uma disciplina difícil. Em outros 
momentos seus conteúdos são exaltados e considerados imprescindíveis para o dia 
a dia e para o futuro. Com o passar do tempo nos apropriamos desses discursos 
que, muitas vezes, passam a ser verdades que reproduzimos (TORISU, 2018, p. 
396). 

 

As ideias contidas nessa citação dialogam com alguns resultados da pesquisa de 

Ramos (2003), a partir dos quais a autora revela uma imagem da Matemática como algo 

difícil, da qual as pessoas não gostam, mas que não é socialmente desvalorizada, tanto por 

parte de alunos quanto por parte de mães e professoras entrevistados. Nas palavras da autora, 

 

[...] do grupo de actores intervenientes no processo educativo e por nós 
entrevistados, não são apenas os alunos os que têm esta opinião. Também as mães 
e as professoras entrevistadas referem a existência de uma imagem predominante 
na sociedade acerca da matemática como algo difícil e de que a maioria não gosta. 
[...] o facto da maior parte das pessoas ter esta imagem da matemática, não 
significa que ela seja socialmente desvalorizada (RAMOS, 2003, 482). 

 

A partir do que foi exposto, a representação social da Matemática parece ser então o 

produto de um esquema de referência baseado em informações da mídia, experiências 

vividas e informações partilhadas. Essa ideia, traduzida pela Figura 3, está apresentada a 

seguir. 
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Figura 3 – Esquema de referência da representação social da Matemática 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

Não conseguimos precisar exatamente quando foram criadas essas opiniões 

diferentes. A representação social negativada da Matemática construída pelo estudante, a 

partir dos discursos de familiares e sociedade, de suas vivências e em boa parte de suas 

experiências em relação a essa disciplina, pode ter reflexos na sua aprendizagem e, 

consequentemente, contribuir para o fracasso escolar, além de fortalecer a repulsa em relação 

a esse objeto. Além disso, Ramos (2003) afirma que: 

 
[...] a forma como os amigos, os familiares, os meios de comunicação social e a 
própria escola, concebem a matemática (valorizando-a mais ou menos, 
considerando-a mais ou menos difícil, mais ou menos útil, mais ou menos 
interessante, etc) vai contribuir, conjuntamente com os dados da sua experiência 
individual, para a forma como o indivíduo vai construir a sua representação da 
matemática (RAMOS, 2003, p. 38-39). 

 

Para a autora, o contexto envolvente e as práticas individuais dos sujeitos influenciam 

nessas representações sociais da Matemática que, por sua vez, são influenciados por essa 

representação. Ela considera que: 

 
[...] as representações da matemática são influenciadas pelo contexto envolvente 
(por exemplo, pela importância que lhe é atribuída pelos grupos sociais em que os 
indivíduos se inserem) mas também pelas experiências individuais, 
nomeadamente pelo desempenho escolar na matemática (sucesso/insucesso) e 
que, por sua vez, as práticas são também elas influenciadas pelas representações 
da matemática. Ou seja, indivíduos que à partida têm representações negativas 
acerca da matemática provavelmente irão dedicar-se a ela com menos motivação 
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e, por isso muito provavelmente também, com menos sucesso do que aqueles cujas 
representações são positivas (RAMOS, 2003, p. 40). 

 

A perspectiva de que a representação de um objeto, criada a partir da vivência e 

experiência do indivíduo e levada para o ambiente escolar, possa ser desconstruída e 

reconstruída de modo a favorecer o aprendizado do estudante pode ser de grande utilidade 

diante de uma investigação científica embasada na Teoria das Representações Sociais. 

Dessa forma, um estudo com essa base teórica pode trazer benefícios para refletirmos 

sobre a prática do docente, principalmente de Matemática, que, como já mencionado e 

argumentado por alguns pesquisadores da área, é uma disciplina com uma representação 

social muito expressiva. Como sugere Alves-Mazzotti (1994): 

 
O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor para atingir 
esses propósitos na medida em que investiga justamente como se formam e como 
funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e 
grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas 
relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social e, principalmente, por 
seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as representações 
sociais constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem 
na eficácia do processo educativo (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 60). 

 

A mesma autora (p. 75) ressalta a importância em pesquisar sobre o “fracasso 

escolar” através do olhar da Teoria das Representações Sociais. E Nicolaci-da-Costa (198712, 

apud ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 75) relata que, no Brasil, pesquisas envolvendo esse 

tema priorizam a representação que a comunidade escolar tem do aluno e de suas famílias 

esquecendo-se da representação dos principais sujeitos do processo de ensino-aprendizado13, 

os alunos. 

No caso específico da Matemática, como disciplina escolar, as representações sociais 

podem influenciar a maneira como a percebemos. Com bastante frequência, ouvimos das 

pessoas que fazem parte do nosso convívio social, sobre experiências ruins que tiveram com 

a Matemática. O teor dessas conversas, por ser compartilhado por muitos, acaba constituindo 

um conjunto de ideias sobre essa disciplina, que podemos entender como um tipo de 

representação social. Para Moscovici (2017, p. 372), “a conversação é o primeiro gênero de 

comunicação, em que [...] o conhecimento do senso comum é formado”. O autor afirma, 

ainda, que, ao relacionar comunicação e representação social, “uma condiciona a outra, 

                                                           
12 NICOLACI-DA-COSTA, A.M. Sujeito e cotidiano: um estudo da dimensão psicológica do social. Rio de 

Janeiro: Campus, 1987. 
13 Entendemos que o ensino e a aprendizagem estão sempre juntos, onde há ensino há aprendizagem, mesmo 

que seja mínima. 
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porque nós não podemos comunicar sem que partilhemos determinadas representações e 

uma representação é compartilhada e entra na nossa herança social quando ela se torna um 

objeto de interesse e de comunicação”. 

Para ilustrar essa ideia, podemos citar a pesquisa de Reis, L. [2005?] na qual o autor 

chama a atenção para ideias de aversão, medo ou até mesmo pavor relacionados à 

Matemática a partir de experiências desagradáveis ou inaptidão para essa disciplina 

expressas por várias pessoas durante sua comunicação com outras. As ideias contidas nessas 

conversas de alguma maneira influenciam a representação social que nesse estudo foi 

considerada como algo realmente difícil e cuja aprendizagem depende de um dom especial. 

Consoante a essa pesquisa alguns dos motivos da rejeição à Matemática são: a falta de pré-

requisitos matemáticos como, por exemplo, as quatro operações; o julgamento da 

Matemática como uma disciplina difícil por parte dos alunos; e as impressões dos alunos em 

relação a seus professores. 

Para esse autor, o professor pode ser um agente ativo para uma mudança nesse quadro 

por meio de sua orientação, mediação e organização das construções dos alunos, levando em 

consideração o contexto social do estudante na resolução de situações problemas com 

diversas maneiras de resolução. 

Compartilhando de ideia semelhante, Reis, D. (2008, p. 62) acredita que o professor 

pode participar intensiva e reflexivamente da Educação Matemática, por crer que o sujeito 

constrói “sua identidade, suas crenças, suas atitudes, seus afetos e valores através da 

interação com seus pares e com a cultura da realidade em que vive” e, para tal, o professor 

pode privilegiar, além do desenvolvimento das competências cognitivas, a social, interativa, 

dialógica, reflexiva e afetiva dos estudantes através de estratégias que possibilitem a 

conscientização de suas crenças, valores, atitudes e emoções em relação à Matemática e às 

suas próprias vidas. Podemos pensar, então, que as interações que ocorrem no convívio 

social têm papel importante na construção da subjetividade do indivíduo. 

Outros autores, embora não associados diretamente à Educação Matemática, também 

defendem a importância das interações sociais na construção da subjetividade do indivíduo. 

Lane (1989), por exemplo, considera que aspectos como afetividade, consciência, atividade 

e identidade se relacionam constituindo a subjetividade do indivíduo e que esse processo, 

embora individual, ocorre dentro de um contexto histórico que o influencia e que precisa ser 

considerado. Nesse sentido, essa mesma autora acredita que indivíduo e sociedade são 

inseparáveis e que, “se desejamos conhecer cientificamente o ser humano, é necessário 
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considerá-lo dentro do contexto histórico, inserido em um processo constante de 

subjetivação/objetivação” (LANE, 2002, p. 12). 

Retomando a discussão de Moscovici (2017), que coloca em relevo a importância da 

comunicação para o compartilhamento das representações sociais, um bom exemplo de 

pesquisa que explora isso é a de Ramos (2003), na qual a pesquisadora observou que a 

imagem da Matemática como “papão”, “Bicho de sete cabeças”, denotações negativadas são 

veiculadas no meio social da criança como família, amigos e outros agentes de comunicação. 

Isso certamente dificulta a relação que esse aluno estabelece com a disciplina e sua 

aprendizagem ao entrar para a escola. Nesse contexto, essa imagem negativada pode ser 

reforçada pelos professores que não os cativa, nem despertam seu interesse pela 

aprendizagem da Matemática. Somando-se a esse quadro, o elevado índice de insucesso 

registrado por essa disciplina, o sentimento de antipatia é facilmente gerado e aceito com 

naturalidade por parte dos que têm resultados de insucesso na Matemática (RAMOS, 2003). 

Para a autora: 

 
Estas grelhas de leitura prévias são construídas ao longo da vivência social dos 
indivíduos com o contributo, não apenas dos dados da sua experiência individual, 
mas também da forma como os amigos, a família e a escola, entre outros, se 
relacionam com os fenómenos em causa (RAMOS, 2003, p. 479). 

 

Procurar compreender as representações sociais no espaço escolar, envolvendo os 

estudantes, professores e pais, pode ser um passo para tentar “analisar as significações 

presentes na constituição da subjetividade de nosso educadores e educandos” (SOUSA, 

2018, n.p). 

Há muitas razões para essa representação social construída da Matemática. Ferreira 

e Camargo (2003), por exemplo, ao analisarem dados de pesquisas como o Indicador 

Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf) argumentam que a Matemática é uma “pedra no 

caminho” do brasileiro e que a dificuldade em lidar com os números é um meio de exclusão 

social. Como ressalta Melo e Pereira (2016, p. 116), referindo-se ao Inaf 2016, esse quadro 

não sofreu muita mudança. Os autores alertam que “o analfabetismo funcional ainda está 

presente no âmbito educacional e que necessitamos tomar atitudes contra esse problema”. 

Segundo Chamie (199014, apud REIS, L., [2005?], n.p), a construção do 

conhecimento matemático não é feita pela maioria dos estudantes que, em vez de 

compreender, memorizam os conteúdos para obterem êxito nas provas sem aprender, 

                                                           
14 CHAMIE, L. M. S. A relação aluno-Matemática: alguns dos seus significados. Dissertação de Mestrado, 

UNESP-Rio Claro, 1990. 
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passando a “odiá-la”. Da mesma forma, muitas vezes a sociedade trata a Matemática, tida 

como importante área de conhecimento, como sendo um “bicho de sete cabeças”, “muito 

difícil”, “para poucos”, “causa terror”, “medo”, “pânico”, entre outras caricaturas. Esse fato 

é também atestado por Silveira ao afirmar que: 

 

A mídia adverte os alunos que a matemática causa: calafrios, terror, pânico, medo 
e dor, como também assusta e tortura. A matemática também é caricaturada por 
bichos maus: bicho-papão, bicho feio e bicho de sete cabeças. Os sentidos 
emergem destes bichos recaem novamente no pré-construído, pois matemática 
sendo difícil pode ser representada pelo: bicho-papão que dá medo, o bicho feio 
que assusta e o bicho de sete cabeças que tortura (SILVEIRA, 2002, p. 10). 

 

Essa representação social que o estudante tem a respeito da Matemática, muitas 

vezes, vem do convívio com a família ou meio social, como também afirma Reis, L. [2005?]: 

 

É comum em nossa sociedade ouvirmos frases de repulsa à Matemática como: 
“Matemática é muito difícil”, “Matemática é chata”, “eu odeio esta matéria”. 
Então uma pessoa que desde criança, antes mesmo de entrar na escola ouve esses 
e outros comentários sobre a Matemática acaba se convencendo de que esta 
disciplina é realmente difícil e passa a rejeitá-la, dizendo que não nasceu para isso 
e que não tem o dom, como se o gosto ou a habilidade para a Matemática fosse 
algo que acompanha a pessoa ao nascer, inato (REIS, L., [2005?], n.p).  

 

As ideias apresentadas nessa citação sinalizam que, ao longo da vida, os estudantes 

vão construindo ideias acerca da Matemática a partir daquilo que ouvem sobre essa 

disciplina em seu meio social e isso influencia, em alguma medida, a sua forma de percebê-

la. Além disso, as experiências reais vividas nessa disciplina, ao longo da vida escolar dos 

estudantes, podem reforçar/confirmar o que eles recorrentemente ouvem sobre ela. É 

razoável pensar, então, que a forma como o estudante percebe a Matemática pode influenciar 

a aprendizagem de seus conteúdos. A questão da aprendizagem não se restringe às 

capacidades cognitivas. É preciso levar em conta outros fatores imbricados nesse processo, 

como os fatores afetivos e motivacionais. Isso está em conformidade com as ideias de Souza 

(2006) quando a autora considera que “o uso efetivo dos recursos cognitivos está fortemente 

vinculado a aspectos motivacionais e afetivos” (SOUZA, 2006, p. 111). 

Por tudo que foi discutido, acreditamos que os resultados de um estudo envolvendo 

a Teoria das Representações Sociais, que busca compreender a relação de um grupo de 

estudantes com a Matemática, pode suscitar discursões/reflexões sobre o assunto e, quem 

sabe, amenizar o quadro de rejeição a essa disciplina. 
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2.3 Revisão da literatura: pesquisas sobre a Representação Social na Educação 

Matemática 

 

No período de 30 de abril a 10 de maio de 2018, fizemos um levantamento junto ao 

repositório de dissertações e teses no portal da CAPES. Utilizando as expressões: 

“representações sociais” e “Educação Matemática”, sendo encontrados 35 resultados. Desse 

total, 26 estavam relacionados à Educação Matemática. Em Julho de 2019 essa pesquisa foi 

refeita e encontramos mais cinco pesquisas relacionadas à Educação Matemática, somando, 

portanto, 31. 

Dessas, 23 são dissertações e 8, teses. Assim distribuídas por região: 

Região Nordeste: 1 tese e 10 dissertações; 

Região Centro-Oeste: 3 dissertações;  

Região Sul: 3 teses e 1 dissertação; 

Região sudeste: 4 teses e 9 dissertações. 

Para sete desses 31 resultados relacionados à Educação Matemática, não foram 

encontrados maiores detalhes, seja no site da CAPES, por serem anteriores à Plataforma 

Sucupira, seja em sites das Instituições de Ensino Superior ou mesmo em sites de busca. 

Restaram então, 24 pesquisas cujo referencial teórico são as representações sociais e a área 

de pesquisa é a Educação Matemática, minimamente apresentadas no Quadro 2, a seguir: 

 

                                     Quadro 2 – Teses/Dissertações da Revisão da Literatura                               (continua) 

Tese/Dissertação15 Sujeito Objeto 

SILVA (2004). Representações 
sociais do professor de Matemática 
sobre o aluno da Escola Pública 

Professores de 
Matemática do Ensino 
Fundamental 

Aluno da Escola 
Pública 

PERES (2018).                       
Representações sociais da 
aprendizagem matemática por                   
professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental em                   
desenvolvimento profissional em 
serviço 

Professores dos Anos 
Iniciais 

Aprendizagem da 
Matemática 

SILVA (2013). As representações 
sociais do livro didático por 
professores de Matemática 

Professores de 
Matemática do Ensino 
Fundamental e Médio 

Livro didático 

  

                                                           
15 Respeitamos a escolha dos pesquisadores em utilizar a palavra Matemática ou matemática nas citações e/ou 

títulos, objeto da pesquisa, sujeito etc. 
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(continuação) 

SILVA (2010). As representações 
sociais da avaliação da 
aprendizagem em cursos de 
Licenciatura em Matemática on-
line 

Alunos do Curso de 
Licenciatura em Matemática 
na modalidade on-line 

Avaliação da 
aprendizagem em 
cursos de formação 
docente em 
Matemática, na 
modalidade on-line 

TEIXEIRA (2014). 
Representações sociais de 
avaliação em Matemática por 
alunos com baixo desempenho 

Alunos de baixo 
desempenho do Ensino 
Fundamental 

Avaliação em 
Matemática 

PINTO (2016). Percepções de um 
grupo de professores de 
Matemática acerca das 
Avaliações Externas e sua 
influência na Prática Docente 

Professores de Matemática, 
supervisor escolar, diretora 
pedagógica do município 

Avaliações 
Externas 

SILVA (2018). Carência de 
professores licenciados em 
matemática em Corrente: um 
estudo a partir das representações 
sociais 

Professores de Matemática e 
gestores do sistema do 
ensino,  

Carência de 
professores 
licenciados em 
Matemática 

ALMEIDA (2016). 
Representações sociais acerca de 
uma comunidade de prática 
enquanto espaço de Formação 
Continuada 

Estudantes de Pedagogia, 
estudantes de Matemática, 
Professores da Educação 
Básica, Pedagogos, Mestres 
e doutores 

Comunidade de 
Prática 

MOREIRA (2012). 
Representações sociais de 
professoras e professores que 
ensinam Matemática sobre o 
fenômeno da deficiência 

Professores de Matemática Deficiência 

ALMEIDA (2011). 
Representações Sociais do Ensino 
da Matemática e suas relações 
com o IDEB 

Professores do Ensino 
Fundamental 

Ensino da 
matemática 

SILVA (2016). Representações 
Sociais do ensino de matemática 
por professores de salas regulares 
e professores que atuam na Sala 
de Atendimento Educacional 
Especializado (SAEE) no Estado 
de Pernambuco 

Professores de Matemática 
Ensino de 
Matemática 

NASCIMENTO (2017). O erro e o 
seu lugar nas aulas de 
matemática: uma análise das 
representações dos professores 
acerca dos erros de seus alunos 

Teses e dissertações sobre a 
análise de erros na área de 
Educação Matemática 

Erros na aula de 
Matemática 
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(conclusão) 

LOPES NETA (2013). Infratores, 
apenados e a Matemática: as 
representações sociais de escola por 
professores 

Professores do Ensino 
Fundamental 

Escolas que 
atendem e que não 
atendem a 
adolescentes 
infratores ou 
apenados 

WOLSKI (2017). Representações 
sociais dos alunos sobre diferentes 
espaços de formação em cursos de 
Licenciatura em Matemática 

Alunos dos cursos de 
Licenciatura em Matemática 

Espaço de 
formação ofertados 
nos cursos de 
Licenciatura em 
Matemática 

PEREZ (2008). Grandezas e 
Medidas: representações sociais de 
professores do ensino fundamental 

Professores do Ensino 
Fundamental 

Grandezas e 
medidas 

PRICKEN (2009). Dinâmica das 
representações sociais da 
Matemática reveladas nas práxis 
de professores dos anos iniciais 

Professores de séries iniciais Matemática 

SCAGION (2018). Representações 
sociais de pessoas idosas sobre 
Matemática 

Idosos da terceira idade Matemática 

CABANAS (2017). A Matemática 
escolar, uma representação social 
da ciência Matemática 

Avaliações externas 
Matemática 
escolar 

OLIVEIRA (2011). 
Re(a)presentações em discurso: 
significações docentes sobre a 
matemática escolar 

Professores de Matemática 
Matemática 
Escolar 

SILVA (2011). O aluno e sua 
representação social do professor 
de matemática 

Alunos do Ensino 
Fundamental 

Professor docente 

ROMA (2010). As representações 
sociais dos alunos da Licenciatura 
em Matemática sobre a profissão 
Docente 

Alunos do Curso de 
Licenciatura em Matemática 

Profissão docente 

PEREIRA (2015). A surdez no 
ambiente escolar: um estudo das 
representações sociais de 
professores de Matemática, 
intérpretes e alunos 

Professores de Matemática, 
Intérpretes e alunos 

Surdez no 
ambiente escolar 

BONA (2010). Tecnologia e 
infância: ser criança na 
contemporaneidade 

Professores a alunos do 
Ensino Fundamental 

Tecnologia digital 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
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Desse total, elegemos quatro pesquisas, que, pela similaridade, podem contribuir para 

a composição da nossa. Entretanto nenhum desses estudos teve como díade a que adotamos, 

no caso, sujeito-objeto respectivamente, estudantes do Ensino Médio e Matemática, como 

podemos observar no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Teses/Dissertações similares à nossa 

Tese/Dissertação Sujeitos Objeto 

ARAUJO (2013). Representações 
sociais de professores de 
matemática e alunos da educação 
de jovens e adultos sobre esta 
modalidade de ensino e a 
matemática. 

Professores que 
lecionavam a disciplina 
de matemática na EJA, 
alunos que estavam 
cursando ou já haviam 
cursado a disciplina de 
matemática na EJA 

Ensino, EJA, 
Matemática, Matemática 
na EJA, Professor de 
Matemática e Professor 
de Matemática da EJA 

SCAGION (2018). 
Representações sociais de 
pessoas idosas sobre Matemática. 

Idosos da terceira idade Matemática 

PERES (2018). Representações 
sociais da aprendizagem 
matemática por professores dos 
anos iniciais do ensino 
fundamental em 
desenvolvimento profissional em 
serviço. (2018) 

Professores dos Anos 
Iniciais 

Aprendizagem da 
Matemática 

SILVA (2011). O aluno e sua 
representação social do professor 
de matemática. 

Alunos do Ensino 
Fundamental 

Professor de matemática 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

A seguir, apresentamos essas quatro pesquisas mais detalhadamente, extraindo 

informações que dialogam de alguma forma com o presente estudo. 

No primeiro estudo dessa revisão, Nelma Sgarbosa Roman de Araújo defendeu sua 

tese intitulada “Representações Sociais de professores de matemática e alunos da Educação 

de Jovens e Adultos sobre esta modalidade de ensino e a Matemática” em 2013 pela 

Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Os objetivos de sua tese foram: a) identificar as 

RS16 de professores de matemática e alunos da EJA17 sobre Ensino, EJA, Matemática, 

Matemática na EJA, Professor de Matemática e Professor de Matemática da EJA e verificar 

os elementos centrais destas representações; b) investigar se os elementos centrais/sistema 

                                                           
16 Representações Sociais 
17 Educação de Jovens e Adultos 
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central das RS de professores de matemática e alunos da EJA coincidem ou não com 

referência às palavras citadas; e c) investigar as coincidências ou não dos elementos 

centrais/sistema central das RS dos professores de matemática e alunos da EJA com relação 

aos três pares de palavras indutoras. 

Os sujeitos da pesquisa foram professores que lecionavam Matemática na 

modalidade EJA e alunos que haviam cursado ou estavam cursando Matemática nessa 

modalidade. Evocando as palavras “Ensino”, “EJA”, “Matemática”, “Matemática na EJA”, 

“Professor de Matemática” e “Professor de Matemática da EJA”. 

A autora concluiu que, para esses professores, o aluno que não pode estudar na idade 

certa tem oportunidade de aprender na escola e o professor precisa se dedicar ao ensino dos 

seus alunos. Para isso, é necessário não só ele refletir sobre a sua prática, mas, também, 

“preparar sua aula com cuidado, ensinar com amor, se preocupar quanto a compreensão ou 

não por parte dos alunos e como pode melhorar seus métodos” e é necessário, também, “os 

alunos se interessarem pela aula, participar, se envolver, querer aprender e não perder tempo, 

atitudes que possibilitam uma melhor interação entre professor, alunos, conhecimento e 

realidade” (ARAÚJO, 2013, p. 69). 

Percebeu-se, nas falas dos professores, que a EJA é uma oportunidade de “inclusão 

educacional”, possibilitando a esses alunos o acesso ao conhecimento científico e a um 

futuro melhor, principalmente porque oferece flexibilização em seu horário. E que o fato dos 

alunos dessa modalidade estarem afastados há muito tempo da escola é o principal 

responsável pelas dificuldades apresentadas por eles, tornando a Matemática um desafio. 

Para os alunos, segundo a pesquisadora, o ensino vinculou-se à aprendizagem, ao 

conhecimento e à educação. Sem o professor, o respeito e o estudo, não há aprendizagem. 

Assim como para os professores, para os alunos, também, a aprendizagem se concretiza no 

ambiente escolar e é levada para a vida cotidiana. A EJA, para eles, é uma oportunidade para 

aprenderem e recuperarem o tempo e para “poder ser alguém na vida, ter mais chance no 

trabalho e, consequentemente, a possibilidade de um futuro melhor” (ARAÚJO, 2013, p. 

83). 

Araújo (2013) infere que a maioria dos alunos satisfeitos com a modalidade de ensino 

da EJA elogiam seus professores dizendo que são esforçados e compreensivos e se referem 

ao sistema como organizado e com horários flexíveis que atendem às suas necessidades. No 

entanto, a maior dificuldade para eles advém da própria Matemática que envolve cálculos, 

números e problemas, e isso faz com que esse aluno considere seu professor de Matemática 

como inteligente. 
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Para os dois segmentos, os conhecimentos adquiridos na EJA são considerados como 

uma possibilidade de melhora financeira e social, como explicado no trecho a seguir: 

 

Há uma ideia generalizada entre os grupos de que os conhecimentos alcançados 
na escola possibilitarão uma melhor alocação do sujeito no mercado de trabalho, 
cada vez mais competitivo, para o qual um diploma pelo menos do Ensino Médio 
é fundamental. Assim, a ascensão social e financeira para os participantes da 
pesquisa parece estar condicionada ao ensino e ao diploma proporcionado pelas 
escolas regulares ou pela EJA (ARAÚJO, 2013, p. 95). 

 

As discussões sobre a representação social da Matemática e da EJA, segundo Araújo 

(2013), colaboraram para o entendimento de que para frequentarem a escola, os alunos da 

EJA buscam mais motivações como trabalho, vida social, salário etc., isto é, mais motivações 

externas do que internas. 

O segundo estudo dessa revisão, o de Matheus Pereira Scagion, que defendeu sua 

dissertação intitulada Representações sociais de pessoas idosas sobre Matemática, em 2018, 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Rio Claro, trouxe a 

seguinte questão de investigação, “O que dizem os idosos que participam de atividades 

oferecidas na universidade, sobre a sua relação com a Matemática?”. Os temas norteadores 

da pesquisa foram: compreender as características que permeiam a relação de pessoas idosas 

com a Matemática, destacando momentos que constituíram o passado, constituem o presente 

e constituirão o futuro, bem como a indicação de possibilidades de ações para esse público, 

no que diz respeito à educação. 

A partir dos assuntos cotidianos, escola, trabalho, futuro e qualidade de vida, o 

pesquisador pretendeu compreender quais são as representações que as pessoas idosas têm 

em relação à Matemática. Para tal, convidou pessoas com idade superior a 60 anos, com 

diversos níveis de escolaridade, desde o fundamental I até a graduação, que já haviam 

participado ou estavam participando, na época da pesquisa, de atividades oferecidas pela 

Unesp. 

Algumas representações sociais identificadas pelo pesquisador foram: “A 

Matemática está em tudo; A Matemática ajuda na Qualidade de Vida; É bom para o idoso 

conhecer Matemática; A relação com a Matemática melhora com o passar do tempo; e A 

Matemática é para poucos” (SCAGION, 2018, p. 53). 

Associada não só à necessidade de contagem, mas também relacionada ao controle 

de diversas atividades do dia a dia, medidas e cálculos, a representação social “A Matemática 

está em tudo” apoia-se na vida cotidiana dos sujeitos da pesquisa. Para ele, além das 
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experiências de cada um, essa representação é criada e transmitida pelos meios de 

comunicação. 

O autor defende que contribuições proporcionadas ao cérebro pela Matemática por 

meio de atividades prazerosas utilizando informações do universo da Matemática colaboram 

para a identificação da representação social de que “A Matemática ajuda na Qualidade de 

Vida”, porém, ressalta que essa representação provavelmente não lhes é própria, mas foi 

incorporada em seus discursos sem justificativas científicas para tal afirmação. 

Continuar a participar das atividades desenvolvidas pela Universidade e o prazer em 

aprender conteúdos matemáticos, segundo o pesquisador (2018, p. 87), é um entendimento 

para a representação de que “é bom para o idoso conhecer a Matemática” e que a utilidade 

no dia a dia do conhecimento matemático o torna importante. 

Mediante suas experiências, conhecimento adquirido ou mudanças de atividades em 

sua rotina, os participantes da pesquisa modificam sua postura em relação à Matemática. 

Essa atitude para Scagion (2018, p. 88) é responsável pela representação social “A relação 

com a Matemática melhora com o passar do tempo”. 

Ancorada em valores como difícil, monstro e terrível, a representação social “A 

Matemática é para poucos”, segundo o pesquisador (2018, p. 89) é objetivada em uma 

relação ruim e não valorizada com a Matemática, tornando-a impossível de aprender. 

O autor ainda ressalta que, apesar da Matemática estar presente na vida cotidiana, 

como afazeres domésticos e cálculos financeiros familiares e da globalização das 

informações, para os participantes da pesquisa, a Matemática é apresentada como descrita 

apenas por números ou, quando muito, a algo relacionado à geometria e que na maioria das 

vezes, a Matemática acadêmica é compartilhada pela mídia de maneira restrita. 

Outra pesquisa, a de Patrícia Bastos Fosse Peres, que defendeu sua dissertação 

intitulada “Representações sociais da aprendizagem matemática por professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental em desenvolvimento profissional em serviço”, em 2018, pela 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, buscou responder, através dos resultados das 

análises de entrevistas semiestruturadas, aplicadas a professoras que lecionam nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental às seguintes perguntas: 1. O que o professor considera 

fundamental para que a aprendizagem de matemática ocorra? 2. Que elementos diferenciam 

as representações sociais da aprendizagem matemática pelo professor em desenvolvimento 

profissional em serviço das representações existentes na literatura? 3. Em que medida os 

conhecimentos produzidos no processo de desenvolvimento profissional em serviço 

redundam no conhecimento didático do professor? (PERES, 2018, p. 176). 
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Durante a entrevista, os participantes narraram algum fato vivenciado por eles 

envolvendo dificuldade referente ao processo de ensino-aprendizagem. Por meio da análise 

desses dados foi possível “inferir elementos das representações sociais acerca da 

aprendizagem matemática, uma vez que cada indivíduo, quando fala, o faz a partir de um 

conjunto de referências determinado pelas crenças e valores acerca do objeto social” 

(PERES, 2018, p. 76). 

A pesquisadora acredita que a prática pedagógica do professor foi orientada pelas 

representações sociais que esse tinha sobre a aprendizagem da Matemática. E a análise das 

falas, impregnadas de representações sociais em seus discursos, nos permite inferir como 

essa prática é orientada. 

Peres (2018) relata que entre a Pedagogia Tradicional18, referência forte em sua 

formação e experiência profissional, e a Pedagogia Nova19, um conjunto de novas 

abordagens, os resultados foram organizados a partir dessa tensão, pois “o novo” inicia um 

processo de mudança, principalmente das concepções e práticas. Porém não foram 

encontrados indícios de mudanças nas representações sobre a aprendizagem nesse grupo de 

professores, no entanto, o surgimento de novos elementos evidenciou um processo de 

transformação em curso. 

Os professores, como afirma a autora, disseram que o ensino precisa ser diferente de 

quando eles aprenderam porque não foi exitoso para elas e não era seu desejo que os seus 

alunos tivessem as mesmas experiências para aprender Matemática. Segundo os professores, 

é preciso haver uma predisposição à mudança, estar aberto, querer uma forma diferenciada 

para ensinar e uma proposta é ensinar a “partir da realidade do aluno” e “contextualizar”. 

Para isso, precisam olhar e observar o aluno, perceber algo que indique que ele aprendeu, 

um dos princípios norteadores da Pedagogia Nova, diferente da Pedagogia Tradicional que 

foca somente o ensino, sem priorizar a aprendizagem. 

Peres (2018) percebeu nessa pesquisa que, os professores, procurando entender a 

aprendizagem e seguindo a direção de um novo, a reorganizaram, pautando em suas práticas 

e experiências. A autora acredita que, o fato das professoras dizerem que precisam “olhar o 

aluno” e “prestar a atenção neles”, são processos de ancoragem em construção não 

                                                           
18 A autora considera Pedagogia Tradicional “à ideia de eficácia na obtenção do produto final do processo de 

ensino-aprendizagem no tocante à obtenção de resultados nos exames nacionais e seletivos de avaliação” (p. 
59). 

19 Para a autora, a Pedagogia Nova “correlaciona a aspectos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem 
da matemática que são o desenvolvimento do raciocínio lógico, a compreensão e interpretação essenciais na 
resolução de problemas” (p. 59). 
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estabilizados, pois as mesmas não conseguem, ainda, explicar o que deve ser visto, servindo-

se de metáforas, exemplos e argumentos para fundamentar o real, discursos típicos sobre 

objetos pouco conhecidos. 

O pesquisador Flávio de Ligório Silva defendeu sua dissertação intitulada “O aluno 

e sua representação social do professor de matemática”, em 2011, pela Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, e se interessou em estudar como alunos(as) do último ano 

do Ensino Fundamental representam seus(as) professores(as) de matemática. Essa 

investigação foi realizada em duas escolas de Curvelo, Minas Gerais. 

Segundo esse mesmo autor, pelo fato desses alunos já conviverem com essa 

disciplina por oito anos ou mais, eles carregam um discurso comum sobre seu ensino que 

nós professores de Matemática estamos acostumados a ouvir em nossa esfera social, como 

demonstrado no trecho a seguir: 

 

Eles acumulam vários anos de estudo e mais de oito anos de convivência com a 
disciplina de matemática, ensinada desde a mais tenra idade nas escolas da cidade, 
juntamente com a língua materna. Apresentam um discurso sobre o ensino desta 
disciplina comum ao que nós, professores de matemática, ouvimos em nossos 
espaços de convivência social (SILVA, 2011, p. 108). 

 

Nas falas dos alunos, o autor pôde perceber a importância da Matemática para eles, 

porém, os motivos para tal julgamento não foram explicitados, percebendo apenas que se 

trata de um discurso vindo de outras pessoas e não deles. Ressalta, também, que sobre os 

objetivos, forma e maneira como a Matemática é ensinada por seus professores e aprendida 

pelos alunos não é questionada por eles. 

No entanto, o pesquisador salienta que, historicamente, observamos mudanças quer 

seja em estratégias de ensino, quer seja curriculares, fatos esses que denotam preocupação 

com o fracasso escolar. Porém essas mudanças são lentas e não acompanham as mudanças 

da “sociedade pós-moderna” que acontecem numa velocidade mais acelerada. Na fala de 

alguns alunos: 

 
[...] o professor segue um ritual que não se modifica ao longo do tempo de 
existência da escola: ele chega, cumprimenta a turma, explica um assunto e manda 
fazer exercícios. A única diferença é que em vez de falarmos o número da lição a 
ser trabalhada substituímos tal designação pelo número do capítulo e a página do 
livro (SILVA, 2011, p. 109). 

 

Nesse estudo, as representações que os participantes tinham do professor de 

Matemática foram: “O professor é aquele que explica”, “O professor é aquele que tira 

dúvidas” e “O professor é aquele que dá exercícios”. O autor destaca que não podemos 
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garantir que essas representações construídas sobre os professores dessa disciplina 

influenciam de alguma forma a sua aprendizagem. 

Sobre a representação de que “O professor é aquele que explica”, o pesquisador 

salienta que, para esses alunos, o professor pode fornecer, por meio de explicações de algum 

conteúdo, ideias e informações a respeito do mesmo. Para tal, o professor pode estabelecer 

ordem e disciplina na sala de aula para otimizar a sua explicação, caso contrário, os alunos 

não conseguem obter nem se apropriar de todas as informações apresentadas. 

Sobre a representação “O professor é aquele que tira dúvidas”, os alunos, disseram 

que apresentam suas dúvidas durante as explicações ou até mesmo enquanto fazem as 

atividades propostas e o professor, cuidadoso, atende a todos. 

Os exercícios, para os alunos, têm por finalidade a fixação os conteúdos e verificação 

da eficiência da explicação, como Silva (2011, p. 111) nos relata “Os exercícios colocam os 

alunos à prova e verificam se eles não têm mais dúvidas, ou ainda, servem para que eles 

‘tirem as últimas dúvidas’, contribuindo para a assimilação do conteúdo a ser aprendido de 

forma passiva”. 

O autor nos alerta que, pedagogicamente, essas representações apresentadas pelos 

alunos da pesquisa carregam uma concepção didática do professor voltada para a 

memorização e exposição. Para ele, o aluno pode ser, além de descobridor, produtor de seus 

conhecimentos e o papel do professor, nessa concepção, seria de auxiliar esse processo. 

Além dessas quatro pesquisas detalhadas, julgamos interessante fazer o mesmo para 

outra que, embora seja de Portugal e tenha sido mencionada anteriormente, apresenta muitas 

semelhanças com nosso estudo, tanto no que se refere ao objeto (Matemática) quanto no que 

se refere aos sujeitos (estudantes da Educação Básica). 

Maria Madalena Carlos Ramos, defendeu sua tese intitulada “Matemática:  A Bela 

ou o Monstro? Contributos para uma análise das representações sociais da matemática dos 

alunos do 9º ano de escolaridade” pela Universidade de Lisboa, Portugal, em 2003. Seu 

estudo teve como objetivo “descobrir quais as representações sociais da matemática dos 

alunos do 9º ano do distrito de Lisboa nas suas diferentes dimensões, tentando estabelecer 

possíveis relações entre elas”. Para tal, além de aplicar um questionário a alunos do 9º ano, 

público-alvo, foram entrevistados alunos universitários de diversas licenciaturas, de 

relacionamentos diversos com essa disciplina e com graus de Matemática diferenciados; 

mães de alunos de diversas escolaridades; e professores que lecionavam em diversos níveis 

de escolaridade, desde o ciclo básico até o universitário. 
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A partir das entrevistas, a pesquisadora apresentou quatro dimensões da 

representação social da Matemática, que em sua construção, segundo a pesquisadora, 

“resultam da sua vivência escolar até então”, que é a dimensão escolar; “prendem com a 

forma como os alunos se relacionam afectivamente com a disciplina”, que é a dimensão 

afetiva; “derivam das influências do meio social em que se encontram inseridos (família, 

amigos, fontes de comunicação a que acedem, etc.)”, que é a dimensão social; e, por fim, 

“expectativas e convicções acerca dos benefícios, directos ou indirectos, que podem advir 

dos conhecimentos matemáticos”, que é a dimensão instrumental. 

A imagem que circula da Matemática na sociedade, segundo Ramos (2003), é como 

algo difícil e que muitas pessoas não gostam devido ao grau de dificuldade elevado e aos 

maus resultados. Essa opinião é compartilhada não só pelas professoras e mães, mas 

também, pelos alunos da pesquisa, até mesmo antes de sua inserção no sistema escolar por 

familiares e amigos. Porém, essa imagem não a desvaloriza perante a sociedade que a 

considera importante devido à instrumentação de sua utilidade mais do que “como parte 

integrante do património da humanidade” (p. 482). Além dessa opinião, as professoras, para 

a pesquisadora, compartilhavam ainda que também eram responsáveis pelo insucesso nessa 

disciplina, uma vez que não conseguiam, na maioria das vezes, cativar seus alunos para a 

compreensão da Matemática, falhando em apresentar sua utilidade prática, em mostrá-la 

como uma “ciência viva”, além de não conseguirem habilitar seus alunos nas abstrações de 

seus exercícios através de métodos de ensino. 

Em sua pesquisa, a autora aponta que, para os alunos, os níveis de insucesso na 

Matemática podem ser diminuídos com uma intervenção no sistema de ensino, passando-se 

para os professores a responsabilidade de motivar a aprendizagem dessa disciplina em seus 

alunos e de acompanha-los individualmente, principalmente aqueles que têm mais 

dificuldades. Para tal, é necessário melhorar as condições de trabalhos dos professores. Essa 

opinião foi compartilhada também pelos professores e mães participantes da pesquisa, além 

da que a intervenção da família pode contribuir muito para a melhoria dos resultados na 

Matemática, principalmente quando se trata do compartilhamento de representações 

negativadas da Matemática. 

Durante sua pesquisa, ela detectou três componentes motivadores para obtenção de 

um resultado satisfatório em Matemática: 

 

[...] a Realização pessoal (agradar-se a si próprio e preparar-se para a área do 
secundário pretendida) e profissional (conseguir obter, no futuro, o emprego 
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pretendido), o Reconhecimento (ser visto como alguém esperto/inteligente) e a 
Auto-estima (não se sentir pouco inteligente) (RAMOS, 2003, p. 494). 

 

Essa autora concluiu, por meio da pesquisa, que as representações sociais atribuídas 

à Matemática pelos pesquisados vieram de uma realidade existente, estruturando-se 

internamente em quatro dimensões: escolar, afetiva, social e instrumental, que são 

dependentes umas das outras. A seguir, no Quadro 4, apresentamos essas dimensões, bem 

como os aspectos relacionados a cada uma delas.  

 

Quadro 4 – Dimensões de representação social da Matemática 

Dimensão Aspectos Conteúdos 

Escolar 
Aprendizagem no 
ambiente escolar 

A visão relativa à facilidade na obtenção de bons 
resultados a matemática; 
As condições necessárias para um bom resultado a 
matemática; 
A visão acerca da qualidade do professor; 
A relação com o professor (p. 132). 

Afetiva 
Sentimentos face 
à Matemática 

A importância do sucesso no estudo da matemática; 
A relação afectiva com a matemática; 
A percepção das capacidades a matemática (auto-
estima); 
A imagem do “bom aluno” a matemática (p. 132-133) 

Social 

Forma como pais 
e amigos 
percebem a 
Matemática e 
posicionamento 
dos alunos diante 
de alguns 
estereótipos 
aceitos pela 
sociedade 

A importância dada pelos pais ao sucesso na 
matemática; 
A importância dada pelos pais ao estudo da 
matemática comparativamente com outras 
actividades; 
A importância dada pelos amigos ao estudo da 
matemática comparativamente com outras 
actividades; 
A competência matemática do grupo de amigos; 
A relação do grupo de amigos com a matemática; 
O posicionamento dos alunos face a alguns 
estereótipos (p. 133-134) 

Instrumental 
Importância dada 
pelos estudantes à 
Matemática 

A visão da utilidade da matemática escolar; 
A visão da utilidade da matemática como ciência; 
A importância da matemática em termos profissionais 
futuros (p. 135). 

Fonte: Adaptado de RAMOS (2003). 
 

Esse levantamento nos permitiu ter uma noção do que tem sido produzido nas 

pesquisas em Educação Matemática que têm como referencial a Teoria das Representações 

Sociais, particularmente, naquelas em que o objeto de estudo é a Matemática e os sujeitos, 

alunos do Ensino Médio. Nota-se que esse número de pesquisas é pequeno, sendo, portanto 
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bem-vindas aquelas que possam adensar essa discussão, que é o que pretendemos no 

presente estudo. 

Comparando as pesquisas apresentadas no Quadro 3 com a nossa, encontramos 

aproximações e diferenças. A aproximação com as pesquisas de Araújo (2013) e Silva 

(2011) está nos sujeitos, todos estudantes (de níveis diferentes), embora Araújo (2013) tenha 

também pesquisado professores, os objetos não são os mesmos, porém se assemelham. A 

pesquisa de Araújo (2013) revela que, para os alunos da EJA, a Matemática é um poderoso 

instrumento que pode lhes propiciar um futuro melhor. Scagion (2018), cujos sujeitos de 

pesquisa foram pessoas da terceira idade, nos mostra em seu estudo que os conhecimentos 

matemáticos são vistos pelos participantes como um elemento capaz de melhorar sua 

qualidade de vida. As perspectivas de vida dos sujeitos da presente pesquisa, estudantes da 

1ª série do Ensino Médio de uma escola que oferece, juntamente a essa modalidade de 

ensino, a formação técnica, parecem estar relacionadas a elementos que incluem a 

Matemática, mas de forma um pouco diferente dos públicos das pesquisas anteriores. Os 

nossos sujeitos vivem um momento peculiar no qual precisam decidir entre seguir a profissão 

ou prosseguir com seus estudos em nível superior e, nessa escolha, a Matemática ocupa um 

papel importante. O estudo de Peres (2018) se assemelha ao nosso pelo objeto. No entanto, 

os sujeitos são professores. A pesquisa de Silva (2011) tem sujeitos muito próximos aos 

nossos. Enquanto Silva (2011) pesquisou estudantes do Ensino Fundamental, nós 

pesquisamos estudantes do Ensino Médio. Entretanto, enquanto nosso objeto foi a 

Matemática, o objeto do estudo de Silva (2011) foi o professor de Matemática. As 

aproximações dessas pesquisas com a nossa permitiram que seus resultados lançassem luz 

sobre nossas análises num diálogo bastante profícuo.  

Esse levantamento nos permitiu também confirmar, mesmo depois de anos, o que foi 

ressaltado por Nicolaci-da-Costa (1987, apud ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 75) sobre os 

sujeitos de uma pesquisa que se apoia na TRS, ao relatar que, 

 

[...] curiosamente, as pesquisas sobre "fracasso escolar" tendem a priorizar as 
representações obtidas junto à equipe escolar e às famílias, deixando de fora 
aqueles que ocupam o lugar central nesse processo, ou seja, os alunos 
(NICOLACI-DA-COSTA, 1987, apud ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 75). 

 

Em seu estudo, Reis, L. [2005?] observou que a dedicação dispensada aos estudos 

em Matemática dependia do fato do aluno gostar, ou não, dessa disciplina, ou seja, 

apresentavam pouca dedicação aqueles que não gostavam de Matemática. Tatto e Scapin 
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(2004) perceberam que havia uma relação entre facilidade/dificuldade e gostar/não gostar da 

Matemática ao analisarem os relatos dos estudantes e seus históricos escolares. Seguindo 

esse mesmo raciocínio, Chamie (1991) nos alertou para o fato de que a ideia da Matemática 

como uma disciplina difícil, aliada às experiências desagradáveis nas primeiras séries pode 

comprometer a aprendizagem desse componente curricular por parte de muitos estudantes. 

As ponderações dessas pesquisas (REIS, L, [2005?]; TATTO e SCAPIN, 2004; 

CHAMIE, 1991) reforçam a nossa compreensão de que a forma de pensar, sentir e agir do 

estudante em relação à Matemática pode influenciar sua relação com essa disciplina. 

Apresenta-se a seguir o percurso metodológico, ressaltando a questão de investigação 

e os objetivos desse estudo, sua natureza, os instrumentos e técnicas de coletas de dados, 

bem como sua construção. Apontamos alguns argumentos justificando a escolha dos sujeitos 

e, por fim, trazem-se algumas informações sobre os estudantes participantes e suas 

cidades/localidades residenciais. 
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CAPÍTULO 3 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

No presente estudo, por meio de leituras de artigos, livros, dissertações e teses, 

aprofundamos nossos conhecimentos naquela que é a teoria basilar do nosso trabalho: a 

Teoria das Representações Sociais (TRS). Esse aprofundamento teórico nos permitiu refletir 

sobre quais seriam os melhores instrumentos e técnicas de coleta de dados que, após 

analisados, responderiam à questão de investigação. Contudo, a construção dos instrumentos 

e utilização das técnicas requereram de nós, pesquisadores, percepção para que pudéssemos 

explorar, da melhor maneira possível, os dados que em nossa frente se descortinavam. 

 

3.1 Questão de investigação e objetivos 

 

Tema comum em algumas rodas de conversa em que o assunto é escola e seus 

conteúdos, seja entre amigos, parte da mídia ou meio científico, a Matemática se torna 

debate, não somente como ciência, mas, principalmente, como ressalta Reis, L. [2005?], uma 

disciplina que carrega denotações negativadas como “é difícil”, “é chata”, entre outras. 

Frequentemente, em conselhos escolares, a Matemática tem um peso maior nas decisões a 

serem tomadas. Adjetivos negativados em relação a essa disciplina passam a fazer parte de 

um universo consensual, podendo contribuir para o fracasso escolar, como podemos 

perceber nas palavras de Reis, L. [2005?]:  

 

Então uma pessoa que desde criança, antes mesmo de entrar na escola ouve esses 
e outros comentários sobre a Matemática acaba se convencendo de que esta 
disciplina é realmente difícil e passa a rejeitá-la, dizendo que não nasceu para isso 
e que não tem o dom, como se o gosto ou a habilidade para a Matemática fosse 
algo que acompanha a pessoa ao nascer, inato (REIS, L. n.p., [2005?]). 

 

E nas palavras de Tatto e Scapin (2004): 

 

[...] há uma idéia já pré-concebida de que a Matemática é uma matéria difícil, que 
exige muito esforço e que poucos realmente aprendem. Há um bloqueio 
inconsciente no uso do raciocínio mental e, conseqüentemente, com a Matemática, 
como ciência que exige raciocínio e reflexão (TATTO e SCAPIN, n.p., 2004). 

 

Surge, então, a necessidade de se compreender como o estudante se relaciona com a 

Matemática diante dessas representações sociais que a princípio parecem inabaláveis. 
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Partindo dessas ideias e de todo o exposto anteriormente, recordamos a seguinte 

questão para investigar: A Matemática é algo que tensiona um grupo de estudantes da 

primeira série do Ensino Médio de um Instituto Federal Mineiro? Se sim, como? 

Nesse contexto, nosso objetivo geral é investigar se a Matemática é algo que tensiona 

um grupo de estudantes da primeira série do Ensino Médio de um Instituto Federal Mineiro 

e, se isso ocorrer, investigar se essas tensões mudam a forma de pensar, sentir e agir. 

Para atingirmos o objetivo geral, propomos os seguintes objetivos específicos: 

1) Descrever que representações sociais os estudantes têm a respeito da Matemática; 

2) Identificar a forma de pensar sentir e agir do estudante sobre a Matemática; 

3) Investigar possíveis tomadas de posições a partir da representação social da Matemática. 

 

3.2 Natureza da pesquisa 

 

Sendo a representação social construída pelo sujeito, a partir de um objeto, conforme 

suas crenças, considerando sua forma de “pensar, sentir e agir” e compartilhada socialmente, 

seu estudo é sustentado pelas ciências sociais. Por esse e entre outros motivos, esse estudo 

está em conformidade com Minayo (2009) quando afirma que: 

 

“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, 
nas ciências sociais, com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 
entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não 
só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2009, p. 
21). 
 

Nesse estudo, o campo de investigação foi no ambiente escolar dos sujeitos. Os 

questionários, as entrevistas, as notas de campo, as observações e quaisquer outras técnicas 

e instrumentos de coleta de dados foram utilizados com o objetivo de captar as formas de 

“pensar, sentir e agir” dos sujeitos pesquisados, aspectos que não podem ser quantificados. 

Houve preocupação com o desenvolvimento do processo, nos sensibilizando com as 

variações do contexto dos pesquisados, fazendo adaptações quando necessário e procurando 

perceber que questões eram relevantes, sem nos preocupar em confirmar hipóteses prévias. 

Apreender impressões e pontos de vista dos sujeitos foi fundamental para esse estudo e isso 

se deu não somente por meio dos instrumentos de coletas de dados, mas também da interação 
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entre sujeitos e investigadora. De acordo Bogdan e Biklen (1994), uma pesquisa que 

apresenta essas características é de natureza qualitativa. 

Pesquisas inseridas nesse paradigma, segundo Alves-Mazzotti e Gewansdsznajder 

(1998), podem utilizar uma variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados. 

Cabe ao pesquisador escolher aqueles mais adequados para obter as informações que deseja, 

no sentido de responder à questão investigativa. A seguir, apresentamos os instrumentos e 

técnicas de coleta de dados que utilizamos nesse estudo. 

 

3.3 Instrumentos e técnicas de coletas de dados 

 

Para a coleta de dados dessa pesquisa, utilizamos, principalmente, dois 

procedimentos20: Questionário e entrevistas semiestruturadas. Cada um desses 

procedimentos segue melhor descrito: 

 

3.3.1 Questionário e entrevistas 

 

As representações sociais da Matemática são influenciadas pelas relações 

estabelecidas no ambiente escolar, mas não somente. De acordo com Ramos (2003), as 

representações sociais da Matemática são construídas pelo estudante a partir de suas 

vivências no ambiente familiar, em grupos de amigos e, principalmente, no ambiente escolar. 

Conforme essa autora: 

 

Enquanto seres sociais, o processo de construção das representações sociais da 
matemática alicerça-se nas vivências dos estudantes ao longo da sua vida, não 
apenas no seu ambiente familiar e junto do seu grupo de amigos, mas também e, 
talvez com tanto ou mais peso, naquelas que são tidas em ambiente escolar 
(RAMOS, 2003, p. 131-132). 

 

Pensando nisso, nessa pesquisa, um questionário (Apêndice D) composto por 

algumas questões de múltipla escolha e dissertativas foi aplicado ao grupo de estudantes com 

o objetivo de coletar dados que, de alguma forma, se relacionassem à sua vida dentro e fora 

da escola como informações sobre a sua relação com a Matemática ao longo da vida, a fim 

de obter não só suas experiências, crenças, intuições e sentimentos em relação ao objeto 

pesquisado, mas também nos informar sobre a relação que pessoas do seu entorno 

                                                           
20 Entendemos procedimentos como caminhos percorridos ao longo da pesquisa envolvendo técnicas e 

instrumentos metodológicos para tentar responder à questão. 
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estabeleceram com essa disciplina, bem como mapear informações gerais sobre os 

estudantes pesquisados. A estrutura desse questionário está de acordo com Flick (2013) para 

quem essa técnica de coleta de dados determina: 

 

[...] a formulação e a sequência das perguntas e as possíveis respostas. Às vezes, 
também são incluídas algumas questões de texto aberto ou livre, às quais os 
respondentes podem responder com suas próprias palavras. [...] As perguntas 
devem ser mais curtas e simples possíveis, e alinhadas o mais próximo possível da 
estrutura de referência do respondente (FLICK, 2013, p. 110-111). 

 

O questionário nos deu muitas informações dos estudantes. Contudo, como é comum 

nesses casos, algumas respostas pareceram vagas ou muito sucintas, o que nos levou a uma 

tentativa de aprofundá-las por meio de entrevistas. Segundo Ribeiro (2016, p. 86), “as 

entrevistas semiestruturadas se adaptam ao estudo das representações sociais por serem, 

então, uma alternativa viável de acesso aos conteúdos constitutivos e enfrentamento e 

naturalização da realidade vivida pelo sujeito”. Esse pensamento está em conformidade com 

ideias defendidas por Alves-Mazzotti e Gewansdsznajder (1998, p. 168) para quem a 

entrevista “permite tratar de temas mais complexos que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente através de questionário, explorando-os em profundidade”. 

Especificamente no caso de pesquisas envolvendo representações sociais, Sá (1998) 

destaca que para se extrair de maneira espontânea a representação produzida pelo sujeito é 

importante que cuidemos da qualidade das perguntas de modo que elas nos permitam mudar 

o curso da entrevista para direções mais promissoras. Mesmo assim, alerta que a 

espontaneidade das respostas não garante uma completa revelação das representações. 

Jodelet (198921, apud Sá, 1998), também defende que é necessário fazer boas perguntas, 

sugerindo que se inicie com perguntas mais concretas relacionadas ao cotidiano dos sujeitos 

para, aos poucos, introduzir perguntas que levam a reflexões abstratas e opiniões. 

Ainda em relação ao uso de entrevistas nas pesquisas envolvendo representações 

sociais, Silva (2016) afirma que: 

 

Uma das maneiras privilegiadas que tem o pesquisador para acessar o universo 
simbólico dos depoentes que colaboram com a sua pesquisa é a coleta de 
testemunhos orais mediante a realização de entrevistas, as quais fazem emergir o 
conteúdo de suas representações sobre o objeto que está sendo pesquisado 
(SILVA, 2016, p. 89). 

 

                                                           
21 Jodelet, Denise (Org.). Les Représentations Sociales. Paris: PUF. 1989. 
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O aprofundamento teórico nos auxiliou, também, na construção desses instrumentos, 

o questionário e as entrevistas, que corroboraram para apreendermos as representações 

sociais dos sujeitos a despeito do objeto da pesquisa, a Matemática. Esses instrumentos são 

melhores detalhados a seguir. 

 

3.3.2 Instrumentos e desenvolvimento da coleta de dados 

 

Para Jodelet (2005), a representação social é construída pelo sujeito a partir de duas 

vertentes: sua convivência social e suas experiências pessoais com esse objeto. Na presente 

pesquisa, em relação à vertente convivência social, podemos destacar o posicionamento dos 

familiares, amigos, colegas de sala e comunidade escolar diante da Matemática uma vez que 

essa disciplina, de alguma forma, muito provavelmente, faz ou fez parte de seus universos. 

Na vertente experiências pessoais com o objeto, podemos pensar na relação afetiva 

estabelecida entre o estudante e o objeto (Matemática), sua relação com o professor, utilidade 

da Matemática, além de sua percepção em relação a essa disciplina. 

Para desenvolver essa pesquisa, inicialmente entramos em contato com a Direção 

Geral do Instituto Federal para entregar a Carta de Anuência para Autorização da Pesquisa 

(Apêndice A). De posse desse documento assinado, submetemos o projeto da pesquisa ao 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFOP (CEP). 

Após aprovação do projeto22 pelo Colegiado do Programa e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFOP, entramos em contato com a Diretoria de Ensino do Instituto Federal 

participante para, também, entregar a Carta de Anuência para Autorização de Pesquisa, a 

seguir conversamos com a Área Pedagógica e Professores das turmas de um curso para 

apresentar a eles a proposta da pesquisa e detalhar o seu desenvolvimento. 

Antes de iniciarmos a pesquisa, fizemos uma visita às três turmas da primeira série 

do curso de Metalurgia, nos apresentamos, explicamos os objetivos da pesquisa e fizemos o 

convite para que eles participassem. Para os dez estudantes que aceitaram o convite, 

entregamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice B) para os 

pais ou responsáveis assinarem, pois os estudantes tinham menos de 18 anos. Além do 

TCLE, entregamos o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE, Apêndice C) por 

ser uma exigência do CEP. 

                                                           
22 Registro de aprovação nº 9848.0918.0.0000.5150. 
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De posse desses documentos assinados, iniciamos a coleta de dados aplicando o 

questionário entre os dias 30 de abril e 06 de maio de 2019 e, entre os dias 06 e 09 de maio 

de 2019, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas, a fim de recolher dados mais 

aprofundados. 

Para a construção do questionário (Apêndice D), elaboramos perguntas que 

pudessem nos dar informações gerais dos estudantes e outras que pudessem sinalizar como 

esse estudante se relaciona com a Matemática, como a percebe, como as pessoas mais 

próximas a ele (familiares, colegas, professores etc.) e que de alguma forma o influenciam, 

se relacionam e percebem a Matemática. As informações do posicionamento dos familiares 

e pessoas próximas em relação ao objeto, torna-se importante pois suas perspectivas sobre 

um objeto podem influenciar na relação que o outro, nesse caso, o estudante, sujeito da 

pesquisa, tem com esse objeto. Julgamos importante destacar que nessa pesquisa não 

verificamos algumas variáveis externas ao sujeito como aspectos econômicos, culturais, e 

sociais do contexto em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos. 

Os dados coletados no questionário foram o ponto de partida para a primeira 

entrevista (Apêndice E) que teve como objetivo esclarecer respostas vagas dos estudantes, 

aprofundar em outras, além de obter informações acerca da relação entre sujeitos e o objeto 

da representação social no que se refere à sua maneira de “pensar, sentir e agir”. 

A primeira entrevista foi aplicada logo após o questionário e a iniciamos com uma 

associação livre de palavras, sem nos preocuparmos com a hierarquização das evocações, 

utilizando como fio condutor a palavra Matemática. Essas evocações revelaram os elementos 

que fazem parte das representações sociais sobre a Matemática, objeto dessa pesquisa. 

Nessa entrevista, os estudantes puderam opinar sobre algumas questões que 

envolvem a Matemática como sua motivação diante desse objeto, desde antes da escola, 

passando pelos anos iniciais até chegar nos dias atuais; sua dedicação, agentes facilitadores 

e dificultadores de sua aprendizagem; sua atitude e das pessoas ao seu redor diante de um 

resultado positivo e negativo e sua importância e utilidade, que de alguma forma, podem 

contribuir para a construção de suas representações sociais da Matemática. 

A segunda entrevista (Apêndice F) ocorreu após sentirmos a necessidade de obter 

mais informações para complementar alguns dados anteriormente coletados e por mudanças 

na trajetória inicialmente pensada para a pesquisa. Nessa entrevista, pudemos ouvir dos 

estudantes, entre outras informações, sua definição desse objeto de pesquisa, a Matemática, 

sua opinião sobre como deve ser o professor dessa disciplina, além de apreender o 
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posicionamento desses estudantes face a alguns estereótipos. As duas entrevistas foram 

gravadas em áudio. 

 

3.4 A escolha dos sujeitos da pesquisa: por que esses? 

 

A escolha por estudantes da 1ª série do Ensino Médio de um Instituto Federal se deu 

pelo interesse em investigar a forma de pensar, sentir e agir dos estudantes num contexto 

inicial de um novo ciclo escolar, no caso, o Ensino Médio, ainda pouco explorado em 

pesquisas sobre representações sociais. Quanto à série, nossa escolha se deu por 

direcionarmos nosso olhar para o aluno iniciante nesse ciclo, ou seja, a representação que 

nos interessa é aquela que o estudante traz para esse Instituto Federal, campo da pesquisa, 

porém sem deixar de lado aquela que foi criada e compartilhada no contexto do Instituto 

Federal. Destacamos, entretanto, que esse interesse não foi condição para a escolha dos 

nossos sujeitos, poderíamos, nesse caso, ter como sujeitos estudantes novatos no Instituto 

Federal bem como não novatos, porém, coincidentemente, todos os alunos que se 

propuseram a participar deste estudo eram ingressantes no mesmo ano letivo da pesquisa. 

Por último, a escolha por um curso profissionalizante, por se tratar de um momento de 

decisão na vida desses estudantes, entre prosseguir com seus estudos ou seguir a profissão 

escolhida. 
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CAPÍTULO 4 

 

OS SUJEITOS DA PESQUISA: QUEM SÃO ELES? 

 

Neste capítulo apresentamos o perfil geral dos participantes e, para contextualizar 

apresentamos, de forma sucinta, informações relacionadas ao município/distrito de origem 

de cada um deles. Em seguida, apresentamos um perfil dos estudantes baseado nas respostas 

dadas por eles ao questionário e à primeira entrevista. Por razões éticas, utilizamos 

pseudônimos escolhidos pelos próprios estudantes para apresentá-los, que são: Nicole, 

Kevin, Jheni, Nenem, Gustavo, Sabiá, Sofia, MN, Nath e PH. Para melhor compreensão, 

quando necessário, trazemos alguns trechos desses instrumentos. 

 

4.1 Perfil geral 

 

Os dez estudantes que se dispuseram em participar da pesquisa eram da 1ª série do 

Ensino Médio, com idades variando de 14 a 16 anos. Quatro são do gênero feminino e seis 

são do gênero masculino. Seis moravam na zona urbana e quatro na zona rural. Todos eram 

ingressantes no ano letivo de 2019 e nunca foram reprovados em Matemática em séries 

anteriores. À época da pesquisa, um residia na cidade em que o Instituto Federal está 

localizado, três residiam em distritos dessa cidade, cinco em cidades vizinhas e um, em uma 

cidade distante cerca de 78 km e, para estudar, dividia uma república estudantil com outros 

estudantes. 

 

4.2 Características de suas cidades/distritos residenciais23 

 

Para contextualizar os lugares de origem desses estudantes, mostramos na sequência 

uma síntese sobre cada uma dessas localidades. A cidade do Instituto Federal (Sede e 

Distritos), segundo o censo de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

possuía, em 2019, uma população estimada de 74.281 habitantes, com média salarial de 3,1 

salários mínimos mensais, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,741 (dados de 

2010), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 6,2 nos anos iniciais do 

                                                           
23 Disponível em: <cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 19 out. 2019. 
    Fontes dos distritos: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki>. Acesso em: 19 out. 2019. 
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Ensino Fundamental e 4,4 nos anos finais. Possuía, segundo o mesmo censo, 11 

estabelecimentos de Ensino Médio, com 3.956 matrículas. 

O distrito no qual Nicole residia dista 35 km do Instituto Federal, de difícil acesso, é 

proveniente da exploração aurífera. Atualmente, as atividades exercidas pelos moradores são 

de subsistência como mineração, agricultura e pecuária. Outra localidade a ser destacada é 

onde Kevin residia, um distrito que dista 30 km da cidade sede, tem como principal fonte de 

renda a extração da pedra-sabão muito utilizada em artesanatos, fabricação de panelas de 

pedra e em indústrias químicas e metalúrgicas para a produção de massa plásticas, azulejo, 

tintas, pneus e perfumaria. Nath residia em um distrito distante 19 km da sede cuja população 

é de maioria negra proveniente das fazendas locais da época de sua fundação e da exploração 

do ouro. Atualmente, a principal renda desse distrito advém do turismo proporcionado por 

suas belas paisagens naturais e cachoeiras. O deslocamento desses estudantes até o Instituto 

Federal era realizado por meio de transportes escolares, fornecidos pela prefeitura da cidade 

do Instituto Federal. 

Jheni, Sabiá, Sofia e MN residiam num município próximo, cerca de 14 km do 

Instituto Federal e, segundo o censo de 2018 do IBGE, com uma população estimada de 

60.724 pessoas, com renda salarial de 2,3 salários mínimos mensais em média, IDH de 0,742 

(2010), IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental de 6,1 e 4,2, nos anos finais. Possui, 

pelo mesmo censo, 10 escolas de Ensino Médio, com 2.091 matrículas. Para se locomoverem 

até o Instituto Federal, esses estudantes utilizavam transporte intermunicipal. 

O município no qual Gustavo residia, dista 42,5 km da cidade do Instituto Federal, o 

ônibus escolar que faz o transporte dele e de outros estudantes, diariamente, parte da cidade 

por volta de 5h30min da manhã e à tarde, ao sair do Instituto Federal, tem sua chegada no 

centro da cidade por volta de 18h. Esse transporte era fornecido pela cidade de origem desses 

estudantes. Segundo o censo de 2018 do IBGE, essa cidade possuía em 2019, uma população 

estimada de 51.875 pessoas, com média salarial de 2,5 salários mínimos mensais, IDH de 

0,730 (2010), IDEB de 6,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 5,3 nos anos finais. 

Possui, segundo o mesmo censo, 5 escolas do Ensino Médio. 

Numa cidade distante cerca de 78 km, residia Neném que ia para casa somente aos 

finais de semana e feriados. A economia24 desse município se baseia na extração do minério 

de ferro e ouro, produção de mel e derivados, atividades agropecuárias, reflorestamento e 

turismo ecológico, histórico, rural e de esportes radicais. Segundo o censo de 2018 do IBGE, 

                                                           
24 Fonte: Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/>. Acesso em: 19 out. 2019 
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possuía, em 2019, uma população estimada de 31.324 habitantes, com média salarial de 2,5 

salários mínimos mensais, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,707 (dados de 

2010), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 6,8 nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e 4,7 nos anos finais. Possui 6 estabelecimentos de Ensino Médio, com 

3.956 matrículas. 

 

4.3 Perfil dos participantes 

 

Como mencionado, os perfis dos estudantes foram elaborados a partir dos dados 

fornecidos pelo questionário e pela entrevista inicial. Vale ressaltar que tanto respostas 

escritas quanto orais foram apresentadas sem alterações de sentido e/ou correção ortográfica. 

 

4.3.1 A estudante Nicole 

 

Nicole tinha 15 anos à época da pesquisa, estudou e passou sua infância na zona rural, 

morava com pais e mais três irmãos. Decidiu estudar no Instituto Federal por entender que, 

nessa instituição, o ensino é de qualidade. A escolha pelo curso Técnico em Metalurgia foi 

estratégica por ser o menos concorrido no processo seletivo, como podemos perceber em sua 

fala: “[...] ele é um curso mais fácil para passar, levei em consideração o ensino”. Ao 

formar no Ensino Médio ela pretende continuar seus estudos, embora ainda não saiba o que 

pretende estudar. Talvez algum curso relacionado à área das ciências exatas, como 

Engenharia Civil. 

As disciplinas que menos gosta são Geografia e Português porque, segundo a aluna, 

são complicadas e complexas. A disciplina que mais gosta é Matemática porque envolve 

lógica e fórmulas, como podemos perceber no relato: “Porque ela é uma matéria..., eu sou 

mais das exatas, né? Então ela é matéria que é mais lógica... é mais fácil [...]”. Ela costuma 

estudar Matemática todos os dias, concentrando mais tempo nos finais de semana, às vezes 

chegando a 13 horas em um só dia. Para ela é preciso praticar muito para aprender 

Matemática e essa é a sua ideia de bom aluno. Tem facilidade para aprender, porém confunde 

muito as fórmulas. 

Seu pai é mecânico aposentado com Ensino Médio completo. Sua mãe é doméstica 

com Ensino Fundamental I (até 5º ano) completo. Os pais gostam da Matemática, porém sua 

mãe tem dificuldade. Dos três irmãos, dois são graduados e um está cursando o Ensino 

Médio. Desses, dois gostam e têm facilidade em Matemática e um não gosta e tem 
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dificuldade. Seus pais a aconselham a prestar muita atenção nas aulas de Matemática, pois 

consideram seus conteúdos muito difíceis. 

Sempre teve bom relacionamento com os professores e acredita que uma boa 

explicação facilita a aprendizagem. Porém, para ela, o aluno precisa se concentrar para que 

esse objetivo seja alcançado. 

Nos primeiros anos escolares ela não gostava muito de estudar Matemática e isso foi 

mudando com o passar do tempo como relata: “Eu fui fazendo sinal pros professores e eles 

foram me ensinando que Matemática não é... você pode aplicar em tudo na vida, entendeu? 

Aí, tipo... não é só contas, tem tudo um porquê”. 

Para essa estudante, a Matemática que se aprende na escola ajuda em tarefas do dia 

a dia como ir ao supermercado e comparar as vantagens e desvantagens dos preços e acredita 

que ela é importante para sua futura profissão, pois “Matemática é útil para tudo, 

independente da profissão” e além do mais “tá em tudo”. 

Costuma ouvir que a Matemática “é uma matéria difícil e que poucos conseguem 

uma boa nota” ou “é fácil e que só preciso estudar os conteúdos dados em sala de aula”. 

Para ela a aprendizagem Matemática está ligada ao esforço do aluno, como podemos notar 

nas falas: “é uma matéria onde realmente, todos os conteúdos dados na sala de aula, para 

aprender de verdade, é preciso estudar em casa também”, “[...] ela não se esforçou o 

bastante” (Quando um aluno obtém uma nota ruim) e, ainda, “[...] ela se esforçou e que 

mereceu, uê!” (Quando um aluno obtém uma nota boa). 

 

4.3.2 O estudante Kevin 

 

Kevin tinha 15 anos, estudou e passou sua infância em um distrito da cidade, morava 

com os pais e um dos três irmãos. Escolheu o Curso Técnico em Metalurgia por acreditar 

que essa formação pode facilitar sua inserção no mercado de trabalho. No entanto, pretende 

fazer Educação Física após o Ensino Médio. A princípio, o estudante acreditava que a 

Matemática que se aprende na escola não seria útil para essa profissão (Professor de 

Educação Física). Porém, após a aplicação do questionário, ele pesquisou sobre essa questão 

e descobriu que a Matemática pode ser útil inclusive para a profissão de Professor de 

Educação Física e mudou de ideia ao responder, na entrevista, como nos demonstram as 

falas: “Sim” (resposta à pergunta: E a Matemática, você acha que tem alguma importância 

para a sua futura profissão?) “Eu já estudei, já pesquisei, já, sobre”. 
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A disciplina da qual ele mais gosta é História e justificou dizendo: “gosto dessas 

coisas antigas e muitas histórias sobre povos antigos”. A disciplina da qual menos gosta é 

Física porque “tem muitos números”. Apesar de achar a Matemática interessante, não gosta 

de estudar porque a acha difícil. Costuma estudar somente na sala de aula e muito pouco em 

casa. Segundo ele, pretende se dedicar mais neste ano: “Esse ano vou estudar pra burro”, 

ele disse. 

Seu pai é embalador em uma empresa de pedra-sabão e possui Ensino fundamental 

I. A mãe é agente de saúde com o Ensino Médio completo. Os pais gostam da Matemática, 

porém têm dificuldade. Dos três irmãos, um é Técnico em Edificações, outro já se formou 

(o estudante não mencionou o curso) e o terceiro estuda Engenharia de Produção. Todos eles 

gostam e têm facilidade em Matemática. O irmão que formou em Edificações o ajuda nos 

estudos. 

Entre seus amigos, só uma garota gosta muito da Matemática. Os outros não gostam 

e quanto aos seus colegas de sala “tem uns que gostam que eu vi”. Dentro e fora da escola, 

ele costuma ouvir que a Matemática é uma disciplina muito difícil. 

Ele não tinha um bom relacionamento com os professores, como fica evidente em 

sua resposta, relacionada a esse tema: “Ruins. Eu xingava eles, não explicavam direito, uê!” 

e não gostava das aulas porque segundo esse estudante, “ah, era só coisa básica, falavam 

pouco”. 

Antes de entrar para o Instituto Federal, Kevin tinha vontade de estudar, porém, essa 

motivação para aprender foi diminuindo porque para ele a Matemática ficou complicada e 

agora ele começou a ficar um pouco mais interessado novamente: “[...] mudou esse ano que 

eu vim pra cá, né? [...] Esse ano tá melhor um pouquinho”, “[...] chegou aqui... este ano eu 

comecei a entender bem”. 

Kevin costuma ouvir que a Matemática é muito difícil. Para ele, a “Matemática não 

é muito difícil, não, mas se chegar em casa que nem eu tô fazendo esse ano aí eu consigo 

estudar muito”. Tirar nota ruim em Matemática é normal para ele. 

Estudando, como disse: “Só na aula aqui e quando chego em casa que eu estudo de 

novo”, acredita que é preciso dedicação para ser um bom aluno: “Dedicar, senão não dá, 

não”. 
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4.3.3 A estudante Jheni 

 

Jheni tinha 15 anos, morava em uma cidade vizinha à cidade do Instituto Federal com 

os pais e dois irmãos. Escolheu estudar ali por acreditar que, dessa forma, aprenderá a 

Matemática necessária à sua desejada futura profissão: médica, embora Matemática não seja 

sua disciplina preferida. Para ela, conteúdos dessa disciplina poderão auxiliá-la nas 

consultas, como fica evidente na seguinte fala: “Porque tem medicamentos, você tem que 

falar do que a pessoa vai precisar, né? Tem que envolver Matemática, né?”, ela gosta, mas 

não tem muita facilidade com a disciplina. 

Embora considere a Matemática importante, essa é disciplina da qual menos gosta e 

justifica dizendo: “[...] tenho muita dificuldade em aprender. Eu tenho que ficar repetindo 

aquilo várias vezes pra entender”. As disciplinas das quais mais gosta são Ciências e 

Biologia porque gosta “muito de estudar sobre seres, animais e origem da vida”. Ela estuda 

mais nos finais de semana para “acabar com um pouco da dificuldade e praticar mais” ou 

quando tem algum dever ou trabalho. Para ela, um estudante obtém boa nota porque “se 

esforçou bastante” e se não se esforçar ou não entender a matéria, não obterá bons 

resultados. 

Seu pai é operador de máquinas e concluiu o Ensino Fundamental I. Sua mãe é 

gerente de loja e concluiu o curso superior. Os pais gostam e têm facilidade com a 

Matemática. Dos irmãos, um se formou em Ciência da Computação e outro, de 8 anos, está 

no Ensino Fundamental I. O irmão mais velho não gosta da Matemática mas aprende com 

facilidade. Seus pais lhe dizem que a Matemática é fácil, porém é necessário prestar muita 

atenção e se esforçar bastante. 

Seus amigos e seus colegas de sala acham a Matemática muito difícil. Costuma ouvir 

dentro e fora da escola que Matemática: “é difícil, mas, com prática e esforço, se torna 

fácil”. 

Sempre teve um bom relacionamento com os seus professores. Em sua opinião eles 

explicavam os conteúdos muito bem, o que, para ela, é importante para a aprendizagem, 

desde que o aluno pratique. Um bom aluno, em sua concepção, precisa se esforçar bastante 

como nos mostra a seguinte fala: “Ah, então, tem que esforçar bastante, né? Ser um bom 

aluno”. Nos primeiros anos escolares sentia-se motivada para aprender Matemática pois 

achava tudo fácil. Essa motivação foi diminuindo à medida que a Matemática foi 

“complicando mais”. 
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Para essa estudante, aprender Matemática é útil, pois “tudo envolve Matemática” 

ajudando a resolver situações do seu dia a dia. Isso parece estar evidenciado na fala: “Tudo 

tem Matemática, né? Não tem como escapar disso [...] Quando você vai dar um troco pra 

alguém, vender uma coisa ou comprar uma coisa, tem Matemática”. 

 

4.3.4 O estudante Nenem 

 

Nenem tinha 14 anos, natural de uma cidade a 78 km de distância da cidade do 

Instituto Federal. Escolheu o curso de Metalurgia por ser “o menos concorrido” no processo 

seletivo. Ao se formar no Ensino Médio pretende continuar estudando e acredita que a 

Matemática é importante para todos os cursos, como podemos observar no seu relato: 

“Matemática é todos cursos pra mim, Matemática é... tem que saber Matemática porque 

praticamente quase todas as coisas pra você fazer hoje você precisa saber Matemática”. 

O estudante já gostou de Matemática, mas, atualmente, é a disciplina que menos 

gosta: “Antes eu gostava de Matemática. Agora eu tô detestando”. A disciplina da qual mais 

gosta é Química. Ainda sobre a Matemática, ele afirmou gostar de estudar sobre triângulos 

retângulos e que no ano letivo da pesquisa os conteúdos estavam muito difíceis. Disse, 

também, que se dedica ao estudo dessa disciplina: “[...] dedicar eu dedico porque eu estudo 

aqui, de vez em quando eu dedico em casa, minha mãe faz eu estudar ou [...] quando tenho 

tempo”. 

Nenem tem um irmão que gosta e tem facilidade para aprender Matemática e está 

quase se formando em Enfermagem. Ele não soube informar a escolaridade do pai, que atua 

como segurança. Sua mãe, professora, tem pós-graduação. Ela considera a Matemática 

difícil, porém o incentiva a estudar e cursar Matemática: “Mas minha mãe é inteligentassa. 

Ela fala que é tipo assim, depois que aprender, acabou”. 

Segundo o estudante, seus amigos dizem que a Matemática “[...] é osso, é bomba”. 

No entanto, seus colegas de sala dizem que é bom estudar Matemática. Dentro e fora da 

escola costuma ouvir que a Matemática é difícil. Para ele, uma boa nota está relacionada ao 

esforço do estudante e à sua inteligência. Considera-se “burro” por tirar nota ruim. 

Sempre teve um bom relacionamento com seus professores, com exceção de um, 

como ele nos relata: “Ah, foi um único que meu relacionamento não era bom, mas o resto 

tudo tranquilo”. Quanto às explicações de seus professores ocorridas durante as aulas, disse 

que “só uma que não explicava nada, praticamente. Tirava só zero vírgula dois, zero vírgula 

meio na prova dela”. Sobre a professora daquele ano ele disse: “[...] até que ela explica 
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bem, mas ela explica correndo”. Ele acredita que para ser um bom aluno é preciso prestar 

atenção, dedicar-se às tarefas, estudar todos os dias e como ele disse: “correr atrás”. 

Com uma experiência parecida à de Jheni, em anos anteriores, Nenem sentia-se 

motivado para aprender Matemática, pois, segundo ele, “era fácil. [...] só tirava nota boa”. 

Contudo, no ano da pesquisa, essa motivação estava diminuindo porque “a matéria não tá 

entrando na minha cabeça, não” e ainda, “eu presto atenção, mas demora pra entrar na 

minha cabeça, mas depois também é bem tranquilo”. Admitiu ter dificuldades em aprender 

Matemática. 

Em relação à utilidade da Matemática, ele disse: “Matemática tem tudo em sua vida”. 

Ainda nessa direção, ele considera que saber a tabuada o auxilia nas operações necessárias 

em situações cotidianas, sem a necessidade de calculadora. 

 

4.3.5 O estudante Gustavo 

 

Gustavo tinha 16 anos, morava em uma cidade vizinha à cidade do Instituto Federal 

com os pais e dois irmãos. Ao se formar no Ensino Médio, caso tenha oportunidade, irá 

trabalhar. Se esse objetivo não for alcançado, continuará estudando. 

A disciplina da qual mais gosta é Filosofia pois o ajuda a refletir sobre muitas coisas, 

segundo ele, aquela de que menos gosta é Matemática, pois não entende seus conteúdos 

muito bem e isso o deixa confuso. Se o conteúdo que está sendo abordado é fácil ele gosta 

de estudar. Entretanto, se é difícil, o interesse diminui, como ele mesmo disse: “gosto 

quando é uma matéria que eu sei. Quando é uma matéria complicada, não me interesso 

muito não”. Ele costuma estudar somente nos finais de semana, ainda assim, se for para 

realizar um trabalho: “só final de semana, se tiver algum trabalho”. 

Seu pai atua como segurança e estudou até o Ensino Médio e sua mãe, cozinheira, 

concluiu o Ensino Fundamental II até o 9º ano. Seus pais gostam de Matemática, embora a 

mãe tenha dificuldades em seus conteúdos, e dizem que a Matemática é fundamental para a 

vida e que ele precisa se dedicar muito para aprender. Dos irmãos, um completou o Ensino 

Médio e o outro é estudante do Ensino Fundamental I. Eles apresentam dificuldades para 

aprender Matemática. 

Seus amigos e colegas de sala e de fora dela também dizem que a Matemática é difícil 

e que, para um bom desempenho, é necessária muita dedicação. Essa opinião, segundo o 

estudante, o influencia de maneira ruim. Embora tenha considerado os conteúdos de 

Matemática daquele ano mais difíceis, disse gostar das atividades e de resolver problemas 
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de Matemática, desde que saiba realizá-los. Para ele, o sucesso na disciplina está relacionado 

ao esforço do próprio aluno. 

Sempre teve um bom relacionamento com os professores, inclusive sendo estimulado 

por alguns deles de forma positiva, como demonstra uma fala relacionada ao seu professor 

do ano anterior: “[...] ele influenciava muito a fazer e aprender a matéria”. Segundo o 

estudante, as explicações de seus professores eram boas. Ele estuda todos os dias e se tem 

alguma dificuldade, procura ajuda em aulas de reforço. 

Para Gustavo, nos primeiros anos escolares, os cálculos eram fáceis de aprender e a 

cobrança por parte dos professores era menor. Hoje, há muitas cobranças dos professores 

das diversas disciplinas em termos de estudo: “tem que estudar pra várias matérias”. Sua 

motivação para aprender Matemática, assim como no caso de outros entrevistados, foi 

diminuindo ao longo dos anos devido às dificuldades enfrentadas. De acordo com Gustavo 

“a cada ano foi ficando mais difícil, aí eu fiquei menos animado e desinteressado em 

aprender a matéria”. 

Para esse estudante, a Matemática que se aprende em sala de aula é muito extensa e 

há muita coisa que só se aplica na escola e não levamos para a vida fora dela: “[...] tem 

muita matéria da Matemática que a gente só aprende aqui na escola, não leva pra vida. 

Muitas coisas que a gente não vai precisar”. No entanto, reconhece que a Matemática será 

útil para sua futura profissão de técnico em Metalurgia ou em momentos de sua vida: “Eu 

vou levar muitas coisas porque é uma profissão que depende muito da Matemática”; 

“Matemática tá em tudo”. 

 

4.3.6 O estudante Sabiá 

 

Sabiá tinha 15 anos, morava em uma cidade vizinha à cidade do Instituto Federal 

com os pais e dois irmãos. Pretende trabalhar depois que concluir o Ensino Médio, mas, 

paralelamente, continuar estudando: “Eu pretendo trabalhar, mas eu não vou parar de 

estudar, não. Eu vou trabalhar e, se tiver necessidade de trabalhar num período do dia todo, 

vou trabalhar até tantas horas, aí, tipo, eu estudo. Mas se eu não puder procurar escola, eu 

vou estudar sempre em casa mesmo”. A escolha pelo curso foi influenciada pelo primo e 

amigos que o fizeram e por acreditar que o ajudará no futuro. 

Geografia é a disciplina de que ele mais gosta, pois o estudo dos países, paisagens e 

tudo relacionado a mapas o agrada. A disciplina de que ele menos gosta é Física por causa 

dos números e fórmulas. Sobre a Matemática, ele relata que tem “facilidade entre partes e 



80 
 

dificuldades entre outras, mas eu pelo menos eu gosto [...] tem vez que tenho dificuldade de 

aprender mais coisas, mas aí eu me esforço e aprendo. Pra mim, [...] é uma boa matéria 

pra ajudar a gente no futuro, é algo que trabalha com números e contas”. É um aluno que 

estuda Matemática nos horários vagos como nos contou: “[...] em horários vagos que eu 

tenho, eu estudo um pouco, na semana se tiver três horários vagos, nos horários vagos eu 

vou estudando, né? [...] é uma coisa importante, né?”. 

Seu pai é pedreiro e sua mãe é dona de casa, ambos com Ensino fundamental I 

completo. Seu pai gosta, mas tem dificuldade em Matemática, enquanto sua mãe não gosta 

e tem facilidade. Sua irmã concluiu o Ensino Médio e, embora tenha dificuldade, gosta da 

Matemática. Seus pais, sobre a Matemática, dizem que “é algo que temos que aprender 

querendo ou não, pois precisamos dela por toda a vida” e ele compartilha da mesma 

opinião: “[...] tenho certeza que a Matemática é algo que a gente tem que carregar por toda 

a vida. Igual o curso de Metalurgia, mesmo, precisa muito da Matemática e, se a gente não 

estudar, então não vai ter tanta facilidade, né?”. 

Alguns de seus amigos não gostam da Matemática e dizem: “ah, esse trem é enjoado 

demais, é chato demais pra daná”. Outros gostam, têm facilidade e o ensinam quando ele 

tem dificuldade. Na sala de aula, segundo Sabiá, acontece a mesma coisa: uns gostam e têm 

facilidade e outros, não. Relacionado a isso, ele disse: “mas eu acho que vai ser assim por 

toda a vida, né? Muita gente vai ter facilidades em umas coisas, outros, não têm”. 

Sempre teve um bom relacionamento com os professores: “Eu tive três. Um 

professor no Ensino Fundamental do primeiro ano até o quinto ano; outro do sexto ao nono 

e agora aqui no IF”. Acredita que uma boa explicação do professor e empenho nos estudos 

são ingredientes fundamentais para aprender Matemática, como podemos notar na sua fala: 

“[...] explicações e a gente vai estudando, né? A gente vai estudando e os professores tendo 

uma boa exploração sobre a Matemática, a gente aprende fácil”. Um professor, em 

particular, o influenciou positivamente em relação à Matemática: “[...] me ajudou a me 

esforçar para aprender mais e com facilidade a Matemática, mas eu não sou muito bom na 

Matemática, mas não tenho dificuldade”. 

Sabiá nos relatou que nos primeiros anos escolares não gostava muito de Matemática. 

No entanto, isso mudou à medida que ele foi aprendendo mais e adquirindo confiança em 

sua capacidade para lidar com os conteúdos dessa disciplina: “Eu mesmo não gostava tanto, 

não, mas depois eu fui começando a gostar. Tinha vez que eu aprendia as coisas, mas, na 

hora de escrever lá, eu escrevia alguma coisa errada, aí eu ficava com pouca confiança, 

mas agora eu já tenho confiança, né? [...] no início eu não gostava tanto de estudar 



81 
 

Matemática, não, porque quando falava de Matemática eu já pensava: Nó! É difícil demais, 

tenho medo de errar muita conta. Nossa Senhora! É difícil demais! Mas depois eu fui 

gostando, não tenho muita dificuldade, não”. 

Ele ouvia das pessoas que a Matemática é difícil e, de alguma maneira, se apropriava 

desse discurso: “[...]carregava comigo. Nossa! Vai ser difícil demais. Muita gente falava 

que era difícil, aí eu falava então: deve ser difícil demais estudar Matemática, mas acabou 

que eu fui aprendendo mais, fui tendo mais facilidade um pouco. Aí, eu domino até hoje 

aprender Matemática”. Hoje, ele se vê “renovado na Matemática. Vou aprendendo, vou 

aprendendo mais coisas. Mais informações sobre a Matemática, sobre cálculos, tô 

aprendendo mais, né?”. No entanto, a “[...] mistura números com letras, aí tem uma certa... 

mas se a gente prestar atenção a gente aprende certinho, mas quando mistura números com 

letras, aí, dá uma certa dificuldade”. 

É um estudante que gosta de estudar para relembrar a matéria pois acredita que isso 

pode facilitar a realização de uma prova. Percebe a utilidade da Matemática em situações 

cotidianas: “na hora de fazer cálculo mesmo, tirar porcentagem de uma oferta que tem 5% 

de desconto, esses negócios aí, ajuda a identificar mais onde comprar uma coisa ou dar 

troco pra pessoa, aí ajuda no dia a dia mesmo. Para ver a distância a percorrer até um 

lugar”. Sabiá não gosta de obter notas baixas, como nos relatou: “[...] a gente sempre tirava 

boa nota [...]. Eu sempre fui esforçado mesmo, viu? Estudava, tinha vez que a nota era 

baixa, aí eu não gostava muito, aí eu estudava pra recuperar, eu não tirava pra baixo da 

média, eu tirava um pouquinho pra cima, mas eu sabia que eu não era aluno pra tirar aquela 

nota ali, eu queria sempre mais na Matemática, aí eu sempre buscava pra mim coisas a 

mais, Meus colegas mesmo lá na escola... eles, na Matemática, me conheciam como 

esforçado”.  “[...] minha professora mesmo deu uma lista e passou uma prova, eu tive uma 

nota na média, mas ela sabia que eu tirava mais do que aquilo, né? Mas foi tudo por causa 

de erro de montar as contas, o resultado era igual, mas na forma de montar tinha vez que... 

eu montei uma errada então tirei menos na nota”. 

 

4.3.7 A estudante Sofia 

 

Sofia tinha 15 anos, morava em uma cidade vizinha à cidade do Instituto Federal com 

os pais e dois irmãos. Pretende fazer Medicina ao terminar o Ensino Médio. Por isso decidiu 

realizar o curso Técnico em Metalurgia, pois, na sua compreensão, nesse curso aprenderá 

muitos conteúdos da Química que poderão ser úteis à sua futura profissão. Além disso, a 
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aluna estava interessada na boa formação que teria em Matemática, visando às provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que possibilita aos estudantes, dependendo de 

suas notas, a entrada em muitas universidades brasileiras: “No ENEM, a nota da Matemática 

tem um grande peso no ENEM, então você tem que fazer bastante Matemática pra passar 

[...] quando eu for fazer Medicina eu vou ter cálculo, aí vou ter que saber tudo que aprendi 

no Ensino Médio”. 

Não se interessa por esportes ou exercícios físicos, o que a faz gostar menos de 

Educação Física, comparada a outras disciplinas. De todas elas, a que mais gosta é Biologia: 

“[...] acho incrível estudo sobre coração, funcionamento do corpo, entre outros”. Ela estuda 

Matemática em casa por causa de “provas, deveres de casa e preparação para futuras 

provas que decidem grande parte da vida”. Acredita que Matemática e Português são 

disciplinas importantes para fazer todas as coisas e que a aprendizagem matemática é 

gradual, de modo que conhecimentos básicos servem de apoio para os mais complexos: 

“Acho muito massa. A Matemática pra mim é igual Português. Você tem que saber a matéria 

toda pra você fazer tudo. Você começa a aprender o básico e depois você vai aprendendo 

as coisas usando o básico e usando as coisas muito difíceis”. Ela considera que a sua 

dedicação aos estudos é necessária. Isto ficou claro quando ela disse: “[...] aluna que se 

dedica porque precisa [...]”. 

Seu pai é mecânico de uma grande empresa da região, concluiu o Ensino Médio, 

gosta de e tem facilidade para aprender Matemática. Sua mãe é graduada em Pedagogia, 

trabalha como auxiliar pedagógica, não gosta de e tem dificuldade em Matemática.  Seus 

dois irmãos possuem Graduação (Física e Engenharia Elétrica), gostam e têm facilidade para 

aprender Matemática. 

Ela sempre ouve que a Matemática é muito difícil, dentro da escola, nas conversas 

com colegas de sala e fora dela, nos encontros com amigos, familiares etc. Para ela, o que 

dificulta a aprendizagem é o acúmulo de uma grande quantidade de informações. É 

necessário “saber o básico, depois, as coisas difíceis e vai indo acumulando um monte de 

teorias, de coisas ao mesmo tempo”. A saída para resolver esse problema é “fixar isso na 

mente” com muitos exercícios. 

Sua relação com os professores sempre foi boa, embora tenha tido uma professora 

que não entendia suas dificuldades: “no quinto ano eu tinha um certo tipo de dificuldade na 

Matemática e a professora fazia a gente ir no quadro fazer as contas e acaba que, se você 

errava, ela xingava e só faltava chamar a gente de burro e isso não era só comigo, era com 

todo mundo da sala”. Isso a incomodava e diminuía sua motivação para aprender. A partir 
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do sexto ano ela começou a estudar mais e isso melhorou seu entusiasmo para aprender. 

Atualmente “todos os testes que têm eu estudo, todos os deveres de casa eu faço, aí eu 

melhorei muito”. 

Sofia considera que um conhecimento básico em Matemática são as operações, que 

devemos aprender para a vida: “Se você vai numa padaria e você vai com um dinheiro a 

mais do que você precisa pagar, você tem que saber quanto de troco a mulher tem que te 

entregar, porque, senão, ou ela te entrega a mais ou ela te entrega a menos” e ressalta que 

o que se aprende em sala pode ser útil para a prova do ENEM: “para eu chegar na minha 

futura profissão, eu terei que estudar bastante a Matemática, já que esta cai em grande peso 

no ENEM”. 

 

4.3.8 O estudante MN 

 

MN tinha 14 anos, morava em uma cidade vizinha à cidade do Instituto Federal com 

os avós, a mãe e um irmão de 4 anos. Escolheu o curso de Metalurgia por ser o de menor 

concorrência no processo seletivo: “[...] era o mais fácil para entrar”. Ao se formar no 

Ensino Médio pretende continuar seus estudos, mas ainda não sabe em qual curso pretende 

ingressar. 

Sua disciplina preferida é Geografia por causa dos professores. As disciplinas das 

quais não gosta são aquelas que envolvem Matemática: “[...] todas que envolvem 

Matemática... mas é que eu não gosto, é que é a mais difícil para mim”. Ele admite que não 

se dedica muito ao estudo da Matemática reservando, para isso, somente uma hora por 

semana, em casa. Ele acredita que para ser um bom aluno é necessário estudar muito e prestar 

atenção às aulas pode facilitar a aprendizagem. Dentro da Matemática, talvez a álgebra seja 

a parte mais complicada, em sua opinião: “Quando começa a ter letra e número, aí se 

complica”. Afirmou gostar de Matemática porque em “quase tudo precisa de Matemática”, 

mas não estuda muito porque “tem vez que eu não entendo nada”. 

Sua mãe é professora polivalente do 1º ao 5º ano. Ela diz para ele que a Matemática 

é boa, útil, porém, às vezes, é um pouco difícil. MN é um adolescente tímido, de poucas 

palavras e não deu maiores detalhes sobre o que dizem os outros membros de sua família em 

relação à Matemática. 

Seus amigos acham que a Matemática é difícil e, entre seus colegas de sala, alguns 

têm facilidade e outros, não: “Ah, tem uns que acham que é fácil, que entendem melhor; 

outros, que não”. Dentro e fora da escola ele costuma ouvir que a Matemática é ruim. 
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Nos primeiros anos escolares, MN se sentia confiante em suas capacidades para 

aprender Matemática porque, segundo ele, “lá era mais fácil”. No entanto “agora tem 

coisas muito mais complicadas, não é tão fácil assim, não” e afirmou: “agora vou começar 

a estudar [...]”. Sempre teve um bom relacionamento com seus professores e acredita que 

eles explicavam bem a matéria. 

Para esse estudante, a Matemática é muito útil porque “um dia você vai precisar de 

Matemática pra tudo”. A Matemática tem aplicação, para ele, em operações e em compras: 

“Você compra... vai lá na lanchonete, compra dez balas e tem que dividir as balas”. 

 

4.3.9 A estudante Nath 

 

Nath tinha 15 anos, estudou e passou sua infância em um distrito da cidade na qual 

se localiza o Instituto Federal. Mora com os pais e um irmão. Escolheu o curso Técnico em 

Metalurgia por ser o menos concorrido no processo de seleção. Pretende estudar Medicina 

após se formar no Ensino Médio e acredita que a Matemática será importante para essa 

profissão: “Eu tenho que saber os cálculos certinhos, onde vou ter que cortar, vou ter que 

colocar mais, esses negócios assim”. Para ela os conteúdos matemáticos estão presente no 

dia a dia: “tem matéria em nosso dia a dia, em tudo”. 

As disciplinas das quais mais gosta são Biologia e Geografia e as que menos gosta 

são Matemática e Física. Sobre sua aprendizagem em Matemática, ela disse: “[...] não 

aprendo quase nada [...]”; “[...] não sei fazer quase nada”. Segundo ela, a Matemática a 

oprime. Em sua opinião, uma pessoa que obtém bons resultados em Matemática “é 

inteligente, porque Matemática é difícil” e aquela que não obteve bons resultados “[...] não 

se esforçou o suficiente pra conquistar a nota”.  Nath estuda uma hora por semana, em casa. 

Seu pai é caminhoneiro e sua mãe é gerente de recepção. Ambos concluíram o Ensino 

Fundamental I e têm facilidade em Matemática. Porém, seu pai gosta e sua mãe, nem tanto: 

“Meu pai gosta muito de Matemática. A minha mãe, ela suporta”. Seu irmão tinha 13 anos, 

estava no 8º ano, não gostava e tinha dificuldades em Matemática. 

Seus colegas de sala não gostam de Matemática. Dentro e fora da escola ela costuma 

ouvir que é a “[...] a matéria mais difícil” e isso influencia a percepção que tem da 

Matemática, considerando-a “impossível”. Ela acredita que, para ser um bom aluno, é 

preciso “ter foco e força de vontade, né?”. 

Teve três professores de Matemática: um até o sexto ano, outro do sétimo ao nono e 

o que ministrava aulas naquele ano, em sua turma. O relacionamento com todos eles era 
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bom. Para ela, seus professores têm “[...] um jeito diferente de ensinar que facilita o 

aprendizado dos alunos”. 

 

4.3.10 O estudante PH 

 

PH tinha 15 anos e o único do grupo que nascera na cidade na qual se localiza o 

Instituto Federal. Mora com seus pais e dois irmãos. Escolheu o curso Técnico em 

Metalurgia porque seus primos o fizeram e, como ele disse, “estou seguindo os passos”. Ao 

se formar no Ensino Médio pretende continuar estudando. Embora ainda não soubesse 

informar qual profissão iria seguir, acredita que a Matemática será útil para desempenhá-la 

bem, pois “em tudo nessa vida há Matemática”. 

A disciplina de que mais gosta é Educação Física pois gosta de esportes. Aquela de 

que menos gosta é Matemática: “[...] não gravo muito as coisas”. Se dedica ao estudo da 

Matemática mais aos finais de semana e, para ele, “[...] tudo envolve Matemática. Você tem 

que saber onde e em que momento usar a Matemática”. Uma fala interessante de PH mostra 

a importância que há, para ele, em estudar em um Instituto Federal de renome na região: 

“agora eu tenho que estudar em casa, pois estudo no IF”. 

Seu pai concluiu o Ensino Fundamental II e trabalha no comércio. Sua mãe concluiu 

o Ensino Médio e trabalha como camareira. Nenhum deles gosta de Matemática. Seu pai, 

porém, tem facilidade enquanto sua mãe tem dificuldade para aprender conteúdos dessa 

disciplina. Seus irmãos, um cursando o nono ano do Ensino Fundamental e o outro no Ensino 

Fundamental I, embora não gostem de Matemática, a aprendem com facilidade. Seus pais 

costumam dizer que Matemática é difícil, mas importante, e que ele, PH, sabe mais 

conteúdos matemáticos que eles. 

Seus amigos acreditam que a Matemática é importante, enquanto seus colegas de sala 

dizem que “é complicada, difícil, mas que é bom também saber Matemática”. Dentro e fora 

da escola costuma ouvir que a Matemática “[...] é difícil, mas com o tempo se familiariza 

com ela”. 

Considera que seu relacionamento com os professores é ruim e justifica: “eu tenho 

dificuldade em aprender e eles não veem minha dificuldade”; ou ainda: “quando eu não 

entendo o assunto, eu falo qual que é a minha dúvida e não me ajuda em nada. Eu acabo 

não prestando atenção na aula e deixo pra estudar em casa. Ele não tira minha dúvida. 

Então dou um jeito de eu mesmo tirar minha dúvida”. Assim ele faz, recorrendo a vídeos de 
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aulas. E acredita que o esclarecimento das dúvidas dos alunos e uma boa explicação da 

matéria, pelo professor, são essenciais para a aprendizagem. 

Sentindo-se perdido nos primeiros anos escolares em relação à Matemática, PH relata 

que, com o tempo, se “aperfeiçoou”. Como consequência, a Matemática ficou mais fácil e 

agora se sente mais preparado, porém, ainda apresenta dificuldades em alguns momentos. 

Para ele, os números e as operações dificultam a aprendizagem da Matemática: “os números, 

as contas, a própria Matemática em si” e, para ser um bom aluno, precisa ser “bom de 

conta”. 

Ressalta que aprender Matemática é muito útil, pois “qualquer estrutura que você vê 

na rua tem Matemática. Se não tivesse Matemática não ia ter prédio, não ia ter casa, não 

ia ter nem bloco de tijolo certinho, não ia ter”. Um exemplo de aplicabilidade da Matemática 

que se aprende na escola no dia a dia é apresentado por PH da seguinte maneira: “[...] você 

vai no mercado comprar ração, você tem que saber quantos quilos tem aquele saco de ração, 

quanto tempo vai durar. E é isso”. 

Relata ter dificuldades em Matemática, e apesar de nunca ter sido reprovado, jamais 

obteve sucesso nas provas dessa disciplina: “se eu tirar uma nota boa é algo novo” e o fato 

de um aluno tirar uma boa nota, para ele, está associado à sua inteligência. 
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CAPÍTULO 5 

 

MATEMÁTICA: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, DIMENSÕES E TENSÕES 

 

Das leituras a respeito das representações sociais pudemos perceber que as 

representações podem ter influências de aspectos relacionados à Matemática como 

facilidade para aprender, relacionamento com professor, percepção do estudante em relação 

às suas capacidades, relacionamento com familiares, amigos e colegas dentro e fora da escola 

etc. 

A compreensão da importância desses aspectos na constituição das representações 

nos guiou durante a construção do questionário e entrevista. Entretanto, como o processo de 

pesquisa é dinâmico, em leitura posterior à aplicação do questionário e entrevista, 

percebemos que as ideias contidas nesses instrumentos dialogavam, em alguma medida, com 

as dimensões de representações sociais apontadas por Ramos (2003), que parte do 

pressuposto que os sujeitos, ao construir a representação social da Matemática, sofrem 

diferentes influências, resultando em diferentes representações para uma única realidade. A 

autora apresenta quatro dimensões: escolar, afetiva, social e instrumental, que são 

dependentes umas das outras. A seguir, apresentamos os aspectos da nossa pesquisa que se 

relacionam com cada uma dessas dimensões. 

 

 Dimensão Escolar: Relacionada à forma como os estudantes interagem com a 

Matemática durante sua vida escolar, ou seja, aspectos que estão diretamente ligados 

com a aprendizagem no ambiente escolar, como a visão em relação à facilidade em obter 

bons resultados, condições necessárias para que isso ocorra, qualidade das aulas do 

professor e relação com o professor. 

 

 Dimensão Afetiva: Relacionada aos aspectos direcionados a sentimentos diante da 

Matemática, motivação para aprender, isto é, aspectos relacionados à importância 

atribuída ao sucesso no estudo dessa disciplina, relação afetiva com a mesma, percepção 

das capacidades matemáticas e à sua imagem de bom estudante. 

 

 Dimensão Social: Envolve os aspectos de ordem social, como o relacionamento no grupo 

familiar e de amigos, com a Matemática, ou seja, a importância que os pais dão ao 

sucesso em Matemática e ao seu estudo, importância dada pelos amigos ao estudo da 
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Matemática, competência e relação do grupo de amigos com da Matemática, influência 

do professor de Matemática e posicionamento dos estudantes diante de estereótipos 

aceitos na sociedade. 

 

 Dimensão Instrumental: Os aspectos relacionados à importância atribuída à Matemática 

e sua utilidade, isto é, a utilidade da Matemática escolar nas aplicações da vida e da 

Matemática como ciência e sua importância para a profissão futura. 

 

Após leitura cuidadosa dessas dimensões e das perguntas que compuseram o 

questionário e as entrevistas, concluímos que as perguntas se associavam a uma ou mais de 

uma dessas dimensões, conforme apresentado no Quadro 5. 

 

                                         Quadro 5 – Relação dimensão/questionário/entrevistas                             (continua) 

Dimensão Conteúdos 
Perguntas do 
questionário 

Perguntas das 
entrevistas 

Escolar 

Percepção a respeito da qualidade 
das aulas do professor 

 3 

Relacionamento com o professor  6 

Facilitadores/dificultadores da 
aprendizagem 

 8, 9 

Posicionamento como aprendiz de 
Matemática 

10 7 

Como deve ser o professor de 
Matemática 

 
2 (segunda 
entrevista) 

Afetiva 

Importância do resultado positivo 
em Matemática 

 12 

Relação afetiva com a Matemática 
e o objeto, matemática 

13, 14, 16, 17 2 

O objeto, Matemática  
1 (segunda 
entrevista) 

Motivação em relação à 
Matemática 

 4 

Dedicação e condição necessária 
para ser bom estudante de 
Matemática 

 5, 10 
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                                                                                                                                                         (conclusão) 

Social 

Posicionamento dos pais diante da 
nota do aluno 

 12 

Posicionamento da família diante 
da Matemática 

6, 7, 9 13 

Posicionamento dos amigos, 
pares, mídia e professores diante 
da Matemática 

15, 18 13 

Posicionamento diante de alguns 
estereótipos 

 
4 (segunda 
entrevista) 

Instrumental 

Percepção da utilidade da 
Matemática escolar 

20 11, 14 

Percepção da importância da 
Matemática para o futuro 

 15 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. Adaptada: RAMOS (2003). 

 

As informações obtidas a partir das perguntas de 1 a 5, 8, 11, 12 e 19 do questionário 

e da primeira pergunta da primeira entrevista não se encaixam em nenhuma dimensão. No 

entanto, elas foram importantes para fornecer informações necessárias à construção dos 

perfis dos estudantes, no que se refere ao local onde moram, familiares, escolaridade dos 

responsáveis e irmãos, profissões dos responsáveis e a causa da escolha pelo curso. 

A partir das respostas dos estudantes, sujeitos da pesquisa, podemos perceber alguma 

interdependência entre as dimensões, como destacou Ramos (2003). Para exemplificar, 

vejamos algumas respostas dos estudantes. 

Ao responder a uma pergunta relacionada ao gosto pela Matemática (dimensão 

afetiva), Sabiá a condicionou à dimensão instrumental, como evidencia sua fala: 

“Eu gosto de estudar Matemática porque, pra mim, tenho certeza que a Matemática 
é algo que a gente tem que carregar por toda a vida. Igual o curso de Metalurgia, 
mesmo, precisa muito da Matemática e, se a gente não estudar, então não vai ter 
tanta facilidade, né?” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

A dependência entre as dimensões escolar e afetiva pode ser percebida na fala da 

estudante Sofia, ao responder como tem sido sua relação com a Matemática ao longo dos 

anos escolares: 

“Eu melhorei um pouquinho mais em Matemática porque eu comecei a estudar mais 
a Matemática. Todos os testes que têm eu estudo, todos os deveres de casa eu faço, 
aí eu melhorei muito” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
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Nessa passagem Sabiá condicionou a dimensão afetiva à social: 

“[...]eu carregava comigo. Nossa, vai ser difícil demais, muita gente falava que era 
difícil, aí eu falava então deve ser difícil demais estudar Matemática, mas acabou 
que eu fui aprendendo mais, fui tendo mais facilidade um pouco, aí eu domino até 
hoje aprender Matemática” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

Ao responder a uma pergunta na dimensão escolar, Sofia se apoiou na dimensão 

instrumental: 

“Uma aluna que se dedica porque precisa [...]” (Sofia, ao responder sobre a sua 
dedicação ao estudo da disciplina – 06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

Ao responder sobre as explicações dos professores anteriores (dimensão escolar), 

Nenem a condicionou à importância de um bom resultado nessa disciplina (dimensão 

afetiva): 

“Ah, eu tive só uma que não explicava nada, praticamente. Tirava só zero vírgula 
dois, zero vírgula meio na prova dela” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

A família de MN (dimensão social) se apoiou na dimensão instrumental para falar 

sobre a Matemática, como podemos notar em sua fala: 

“Falam que a Matemática é boa, que vai precisar da Matemática e que às vezes é 
um pouco difícil” (09/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Na Figura 4, mostram-se, esquematizados, os conteúdos que se relacionam com cada 

uma das dimensões de representações sociais sobre a Matemática. 
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Figura 4 – Conteúdos das dimensões da Representação Social sobre a Matemática 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

 

5.1 Uma jornada rumo às formas de pensar, sentir e agir em relação à Matemática 

 

Segundo Jodelet (2017), na relação entre um sujeito social e um objeto simbolizado 

pela sua representação, a construção e interpretação do saber prático referente a esse objeto 

pelo sujeito têm implicações sobre seus comportamentos e ações, conferindo à representação 

uma característica social. Para a autora, a análise dimensional pode priorizar não só as 
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dimensões narrativas e discursivas das representações, mas, também, as mensagens 

divulgadas no espaço público. Em suas palavras: 

 

As mensagens sociais e coletivas, forjadas no espaço público, transmitidas pelos 
canais institucionais, midiáticos ou pelas formas artísticas de expressão, formam 
outras condições, sem esquecer os fundamentos estruturais dos contextos de vida 
e das relações sociais que afetam diretamente os sujeitos sociais (JODELET, 2017, 
p. 31-32). 

 

Para Ribeiro (2016), as atitudes dos sujeitos podem revelar o conteúdo (informações, 

opiniões, imagens, crenças, valores, atitudes etc.) das representações sociais sobre um 

objeto. Sendo assim, a partir da posição social desse sujeito e da sua relação com o outro, 

podemos estudar tais representações tanto coletiva quanto individualmente. 

A análise desse estudo foi estruturada a partir das dimensões criadas por Ramos 

(2003) e apresentadas no capítulo anterior. Organizamos os aspectos dos dados da nossa 

pesquisa associados a essas dimensões e os interpretamos à luz da Teoria das Representações 

Sociais, conforme nosso referencial teórico. 

 

5.1.1 Dimensão escolar: O que é ser um bom aluno em Matemática? 

 

Para estudarmos a representação social da Matemática na dimensão escolar 

relacionada à interação entre os estudantes e a Matemática, vários aspectos foram 

considerados: aspectos relacionados à sua aprendizagem, qualidade das aulas do professor e 

relação estudante/professor. Questões sobre a sua percepção enquanto estudante de 

Matemática, facilitadores e dificultadores da aprendizagem, seu olhar em relação às aulas e 

explicações do professor e seu relacionamento com os professores ao longo da vida escolar 

foram respondidas. 

Primeiramente, apresentamos as respostas dos participantes sobre como eles se 

percebem como estudantes de Matemática. De forma geral, eles associaram essa percepção 

à facilidade ou dificuldade em aprender os conteúdos dessa disciplina. Vejamos algumas 

respostas: 

Nicole: “Eu me vejo como, que aprende fácil, porém, eu confundo muito” 
(08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Jheni: “Ah, eu sou boa, né? Eu tenho muita dificuldade em aprender. Eu tenho que 
ficar repetindo aquilo várias vezes pra entender” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Nenem: “Ah! Eu, tipo assim, eu presto atenção, mas demora pra entrar na minha 
cabeça, mas depois também é bem tranquilo” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
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PH: “Bem ruim, porque eu tenho dificuldade com a Matemática” (07/05/2019 – 
Primeira Entrevista). 
 

Podemos notar que para os quatro estudantes mencionados, a percepção de si como 

aprendizes de Matemática está relacionada à dificuldade e/ou facilidade que apresentam ao 

tentar aprender conteúdos dessa disciplina. Pensar a Matemática como uma disciplina que 

cria dificuldades parece remeter a uma representação negativada dessa disciplina. Esses 

resultados foram encontrados em outros estudos como o de Silveira (2002), cujos sujeitos 

que apresentavam dificuldades para aprender Matemática atribuíam a ela nomes de 

personagens que amedrontam, originários das histórias populares.  Reis, L. [2005?] concluiu 

que o fato dos sujeitos de pesquisa não gostarem de Matemática e considerá-la “chata” era 

consequência da dificuldade que sentiam para aprendê-la.  A relação inversa também foi 

observada. Uma representação negativada da Matemática pode gerar dificuldades na 

aprendizagem dessa disciplina. Contudo, diferente disso, em nosso estudo, Sabiá disse se 

sentir renovado à medida que vai aprendendo novos conteúdos, como podemos perceber em 

sua resposta: 

Sabiá: “Eu me vejo renovado na Matemática. Vou aprendendo, vou aprendendo mais 
coisas. Mais informações sobre a Matemática, sobre cálculos, tô aprendendo mais, 
né?” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Sentir dificuldade ou facilidade ao estudar Matemática cria um laço afetivo com essa 

disciplina forjando sentimentos de maior ou menor confiança para aprendê-la. Essa reflexão 

está em sintonia com as ideias de Ramos (2003), quando essa autora considera que a relação 

afetiva que o estudante desenvolve em relação à Matemática pode estar relacionada ao grau 

de confiança que ele estabelece com essa disciplina nos momentos de estudo. Quanto maior 

a autoconfiança, maior a disponibilidade para que os sentimentos relacionados à Matemática 

sejam positivos. 

Em resumo, a autopercepção dos estudantes enquanto aprendizes de Matemática está 

relacionada à dificuldade e/ou facilidade que essa disciplina oferece e, a depender disso, 

podem surgir sentimentos de maior ou menor autoconfiança em suas capacidades. E essa 

dificuldade e/ou facilidade que desenha a percepção dos estudantes (sujeitos da pesquisa) 

como aprendizes de Matemática tem que origem? De acordo com as respostas, essas 

dificuldades/facilidades se originam de três vertentes: a linguagem Matemática, a explicação 

do professor e as atitudes do estudante em relação aos estudos. 
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Em relação à linguagem Matemática, cálculos, álgebra e fórmulas foram apontados 

como elementos que dificultam a aprendizagem, como podemos perceber nas respostas: 

Sabiá: “Pra mim é quando mistura números com letras, aí tem uma certa... mas se a 
gente prestar atenção a gente aprende certinho, mas quando mistura números com 
letras, aí, dá uma certa dificuldade” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nath: “Contas e regras (fórmulas)” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Gustavo: “Muitos cálculos” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Essa dificuldade com a linguagem matemática, em particular a linguagem algébrica 

revelada pelos estudantes, tem sido também revelada por sujeitos de outras pesquisas no 

campo da Educação Matemática (VELOSO; FERREIRA, 2011; GIL, 2008). 

Zuchi (2004) amplia essa discussão para além das dificuldades de compreensão da 

linguagem algébrica pelos estudantes. A autora denuncia que o uso exagerado de uma 

linguagem simbólica não familiar aos estudantes dificulta também a comunicação entre 

alunos e professores. 

Ainda relacionado à linguagem Matemática, o estudo conduzido por Araújo (2013) 

concluiu que, para os estudantes participantes da pesquisa, a Matemática é considerada 

difícil porque lida com vários tipos de cálculos e números. 

Outras fontes de dificuldades/facilitadores para a aprendizagem apontadas pelos 

participantes de nossa pesquisa foram a explicação do professor e as atitudes deles em 

relação aos estudos: 

Jheni: “Ai, e na explicação também. Tem uns professores que a gente não entende, 
né? Tem outros que sim” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nicole: “Uma boa explicação do professor é o que facilita” (08/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
PH: “Uma boa explicação e esclarecendo minhas dúvidas” (07/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Nath: “Um jeito diferente de ensinar que facilita o aprendizado dos alunos” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sabiá: “A gente vai estudando e os professores tendo uma boa exploração sobre a 
Matemática, a gente aprende fácil” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nicole: “Quando não tem concentração?!” (08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
MN: “Tem que prestar mais atenção” (09/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Kevin: “Não, tipo, Matemática não é muito difícil, não, mas se chegar em casa que 
nem eu tô fazendo esse ano aí eu consigo estudar muito” (09/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Jheni: “Praticando mais vezes” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, estudando todos os dias” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Gustavo: “Tirar um tempo por dia pra estudar, todos os dias, sei lá, uma aula 
particular também ajuda” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
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Sofia: “Eu acho que é aquilo que facilita em todas as matérias, incluindo a 
Matemática, é atividade. Atividade ajuda demais” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista).  

 

Podemos observar pelas respostas dos sujeitos que a explicação do professor pode 

contribuir para facilitar ou dificultar a aprendizagem. Gauthier, Bissonnette e Richard (2018) 

apresentaram resultados de várias pesquisas feitas com estudantes e, em todas elas, a forma 

de explicação do professor figuraram como uma das mais importantes estratégias que facilita 

a aprendizagem, na visão dos pesquisados. 

Para os estudantes Jheni, Nicole e Sabiá, a aprendizagem está relacionada tanto às 

suas atitudes em relação aos estudos quanto à explicação do professor compreendido como 

aquele que medeia o processo de ensino e aprendizagem. De forma similar, Ataíde (2011) 

também ressalta a importância do papel do professor como mediador desse processo: 

 

“[...] para que ocorra o processo de transposição do conhecimento é necessário que 
exista uma estreita relação entre professor e estudante de forma dinâmica na qual 
o professor é o mediador desse processo de reconstrução do saber” (ATAÍDE, 
2011, p. 65). 

 

Nesse sentido, o professor é aquele que dialoga com o estudante, dando a ele voz e 

evitando relações de dissimetria entre os interlocutores. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), o professor é: 

 

[...] organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer as 
condições socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos, 
precisará escolher o(s) problema(s) que possibilita(m) a construção de 
conceitos/procedimentos e alimentar o processo de resolução, sempre tendo em 
vista os objetivos a que se propõe atingir (BRASIL, 1997, p. 30-31). 

 

Em sua pesquisa com estudantes, Silva (2011) perguntou se, para haver 

aprendizagem da Matemática é importante ter, ou não, um professor. Os alunos responderam 

que o professor é “aquele que explica”, uma representação social que parece responder “sim” 

à questão. A aprendizagem depende da explicação do professor. O diálogo entre eles e o 

professor deve estar presente no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. O 

professor, para eles, não deve se cansar ao explicar ou esclarecer suas dúvidas, repetindo até 

que haja a memorização25 do conteúdo. 

                                                           
25 Esta é a palavra utilizada pelo autor. 
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O grupo de participantes do estudo de Araújo (2013) acredita que a presença do 

professor e a escola, como a instituição social capaz de contribuir na luta por uma vida 

melhor e a uma atitude ativa dos alunos, são facilitadores da aprendizagem da Matemática. 

D’Ambrosio (2009) também sublinha a relevância do desempenho do professor. Sua 

presença é importante, pois tem o papel de gerenciar e facilitar esse processo, interagindo 

com os estudantes para uma produção crítica de seus conhecimentos. Para o autor: 

 

A função do professor é a de um associado aos alunos na consecução da tarefa, e 
conseqüentemente na busca de novos conhecimentos. Alunos e professores devem 
crescer, social e intelectualmente, no processo (D’AMBROSIO, 2009, p. 90). 

 

Como a explicação do professor, para os estudantes da pesquisa, poderia tanto 

facilitar quanto dificultar a sua aprendizagem matemática, perguntamos a eles como eram as 

aulas e explicações de seus professores em anos anteriores. Nicole, Jheni, Gustavo, Sabiá, 

MN e Nath responderam que a explicação de seus professores era boa. Vejamos algumas 

respostas: 

Nicole: “Eles ensinavam bem. Eles eram bons professores” (08/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Jheni: “Bons, foram muito bons” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sabiá: “Até que meus professores são bons nas explicações e nas aulas, pelo menos 
os dois que eu tive até hoje foram bons” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

Outros não consideraram da mesma forma. Pelo menos alguma experiência não 

muito boa em relação à explicação de algum professor de Matemática havia ocorrido: 

Kevin: “Tudo ruim! Aí chegou aqui... este ano eu comecei a entender bem” 
(09/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, eu tive só uma que não explicava nada, praticamente. Tirava só zero 
vírgula dois, zero vírgula meio na prova dela” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sofia: “A professora que está ensinando agora é muito boa, mas eu também já tive 
professora que era muito... chata, porque no quinto ano eu tinha um certo tipo de 
dificuldade na Matemática e a professora fazia a gente ir no quadro fazer as contas 
e acaba que, se você errava, ela xingava e só faltava chamar a gente de burro e isso 
não era só comigo, era com todo mundo da sala” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
PH: “Não são bons nem ruins. Eu tenho dificuldade em aprender e eles não veem 
minha dificuldade” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

Frente aos últimos relatos, procuramos saber como esses estudantes se relacionavam 

com seus professores e ao falarem do seu relacionamento com os professores ao longo dos 

anos alguns relataram, de forma bem sucinta, que tiveram um bom relacionamento: 

Nicole, Jheni, Gustavo e MN: “Era bom!” (06 a 09/08/2019 – Primeira entrevista). 
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Sabiá: “Eu tinha até uma boa relação né, com os professores” (07/05/2019 – 
Primeira Entrevista). 
Nath: “Era bom. Desde o sexto ano eu só tive três professores de Matemática. Do 
primeiro até o sexto com um, do sexto até pra cá foi mais um” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
 

Entretanto, quatro estudantes tiveram relacionamentos ruins com algum dos 

professores e isso ficou evidenciado em suas falas: 

Sofia: “É boa. Apesar dessa professora do quinto ano, tirando ela, todos os 
professores eram muito bons” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, foi um único que meu relacionamento não era bom, mas o resto tudo 
tranquilo” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Kevin: “Ruins. Eu xingava eles, não explicavam direito, uê!” (09/05/2019 – Primeira 
Entrevista).  
PH: “Acho que era bem ruim. Quando eu não entendo o assunto, eu falo qual que é 
a minha dúvida e não me ajuda em nada, eu acabo não prestando atenção na aula e 
deixo pra estudar em casa. Ele não tira minha dúvida. Então dou um jeito de eu 
mesmo tirar minha dúvida. [...] com vídeos aulas [...] livros, não” (07/05/2019 – 
Primeira Entrevista).  
 

Para os estudantes dessa pesquisa, o professor de Matemática deve ser aquele que 

explica bem, paciente, atencioso, amigo dos alunos, exigente, ajudando-os em dificuldades 

e propondo muitos exercícios: 

Nicole: “Ele deve ser atencioso, deve explicar devagar pensando em cada aluno 
porque é meio complexo, né? Então, nem todo mundo tem o mesmo entendimento” 
(06/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Nenem: “Uai, explicando a matéria direito é o que importa” (05/08/2019 – Segunda 
Entrevista). 
Sofia: “Uma pessoa que ensina muito bem, porque a maioria dos alunos, 
ultimamente, está tendo muita dificuldade com a Matemática. Então um professor 
que explica muito bem, que passa bastante exercícios, que ajuda. É esse o professor 
ideal” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 
MN: “Deve ser um bom professor que explica muito bem, gente boa. Não ser tão 
rígido, né? Ser mais amigo dos alunos” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Gustavo: “Deve dar muitos exemplos, ter muita paciência de explicar também. Tem 
uns professores também que passam a matéria e dá um exemplo e já manda fazer as 
contas, aí fica difícil” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Sabiá: “Tem que ser objetivo, bom de explicação e também saber ajudar os alunos 
nas necessidades” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Nath: “Tem que ajudar o aluno quando ele tiver dificuldades” (05/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
PH: “Paciente e exigir mesmo, senão a gente não aprende” (07/08/2019 – Segunda 
Entrevista). 

 

Percebemos, nessas falas, a importância dada pelos estudantes à boa explicação do 

professor, como aquele que ensina. Há outros estudos que revelam isso. Na pesquisa de 
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Ortenzi (2006), por exemplo, o pesquisador evidencia a importância dada pelos estudantes 

à metodologia adotada pelo professor em suas explicações e como isso influencia na relação 

aluno-professor que se estabelece entre eles. Em uma escala de 1 a 4, 13 dos 20 estudantes 

marcaram 4 para destacar a importância que atribuem ao aspecto “metodologia adequada” 

na relação com o professor. Isso significa que, de alguma forma, as escolhas dos caminhos 

adotados pelo professor para ensinar podem ter reflexos na forma como a relação com a 

turma se desenvolve. 

A pesquisa de Peres (2018) concluiu que a aprendizagem torna-se prazerosa e mais 

atrativa para os estudantes quando o professor desenvolve uma proposta pedagógica 

utilizando materiais concretos. O que na nossa opinião pode também influenciar na relação 

professor-aluno. 

A relação professor-aluno, quando analisada sob a ótica do afeto, pode influenciar e 

fomentar atitudes positivas em relação à Matemática. O maior ou menor afeto por alguém 

ou algo pode determinar mais ou menos dedicação nas ações direcionadas a ele. Nesse 

sentido, Sacristán (2002) considera que a proximidade afetiva pode funcionar como 

catalisador de ações que nos levem a respeitar, cooperar, compartilhar e a fazer coisas por 

quem sentimos afeto. Se o estudante desenvolve uma relação afetiva com o professor, isso 

pode se refletir na forma como os estudantes “enxergam” a Matemática, afinal, “as atitudes 

de afeto e desafeto em relação a determinada área do conhecimento podem estar vinculadas 

à figura do professor” (ORTENZI, 2006, p. 53). 

Aspectos afetivos relacionados aos professores, como atencioso, maleável, amigo e 

paciente, foram percebidos em suas respostas. Araújo (2013) também percebeu aspectos 

afetivos como, paciência e dedicação, nas respostas dos estudantes para adjetivar o bom 

professor. 

Apresentamos na dimensão escolar a forma como o estudante interage com a 

Matemática. A partir de suas respostas, representações relacionadas à sua percepção como 

aprendiz de Matemática, a facilitadores e dificultadores de sua aprendizagem, à qualidade 

das aulas dos professores e à relação estudante/professor, quanto à sua forma de pensar, 

sentir e agir, podem ser esquematizadas conforme Figura 5. 
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Figura 5 – Representações da dimensão escolar

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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5.1.2 Dimensão afetiva: Sentimentos diante da Matemática e motivação para 

aprender 

 

A dimensão afetiva está relacionada aos sentimentos diante da Matemática e 

motivação para aprender. Para apreender tais sentimentos, nos atentamos a questões como a 

importância atribuída pelos estudantes ao resultado positivo nessa disciplina, à relação 

afetiva com a mesma, à percepção das capacidades matemáticas e sua autoimagem como 

aluno. 

Uma das técnicas utilizadas para que os estudantes revelassem a relação com a 

Matemática foi a associação livre de palavras. Solicitamos a todos que dissessem palavras 

que expressassem o que a Matemática representa para eles. Nesse momento foram ditas, 

dentre outras, várias palavras que se relacionam a sentimentos negativos e positivos. 

Verificamos que todas as palavras citadas pelos estudantes remetem a sentimentos negativos 

(difícil, complicada, terror, medo, desconfiança, incerteza, insegurança, complexa e 

dedicação), exceto o caso de Sabiá. Esse estudante, para se referir à Matemática, utilizou 

expressões negativadas, mas também expressões que remetem a sentimentos positivos como 

podemos perceber nas suas palavras: 

Conta, número, facilidade entre partes e dificuldades entre outras, mas eu pelo 
menos eu gosto, [...] tenho dificuldade de aprender mais coisas, mas aí eu me esforço 
e aprendo. [...] é uma boa matéria pra ajudar a gente no futuro [...] (07/05/2019 – 
Primeira Entrevista). 
 

Expressões negativadas são recorrentes em pesquisas cujo foco é a percepção que os 

alunos têm da Matemática. Os sujeitos da pesquisa de Araújo (2013), por exemplo, 

consideram a Matemática difícil e, como consequência, desenvolveram sentimentos 

negativados em relação a essa disciplina. Para a autora esse sentimento, muito 

provavelmente, é resultado do histórico de rejeição relatado pelos estudantes, sujeitos da 

pesquisa. Na mesma direção, o estudo de Ramos (2003) revelou que a qualidade do ensino 

e a relação afetiva estabelecida pelo estudante com a Matemática em suas vivências em sala 

de aula contribuíram para o surgimento de sentimentos negativados que, de alguma forma, 

influenciaram as representações sociais dessa disciplina. 

Para Scagion (2018), a representação negativada associada à Matemática pode causar 

nos estudantes, antes de conhecê-la, uma sensação de desconforto e até mesmo de 

indiferença diante dessa disciplina. Enraizada na sociedade, essa representação é ouvida pela 

criança que, ao entrar na escola, pode se deparar com situações que a reforçam. Dessa forma, 
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esse estudante se apropria de uma representação social da Matemática como se fosse sua. 

Além disso, como nos alerta Chamie (1991), a percepção que o estudante tem da 

Matemática, saturada de estereótipos que a colocam no lugar de uma disciplina difícil, pode 

conduzir o estudante a não gostar dela. 

Diante dessas expressões negativadas sobre a Matemática que nos remetem à ideia 

de algo ruim, podemos vir a pensar que esses estudantes não devem gostar de estudar essa 

disciplina. Será que isso ocorre com nossos sujeitos? Vejamos, então, as respostas em 

relação a isso: 

Nenem: “Ah, gostar de estudar eu gosto, mas essa matéria tá difícil esse ano” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Gustavo: “Eu gosto de estudar quando é uma matéria mais fácil, uma matéria que 
eu sei. Quando é uma matéria complicada, não me interesso muito, não” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
MN: “Gostar eu gosto, mas tem vez que eu não entendo nada. Porque quase tudo 
precisa de Matemática” (09/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nath: “Gosto, mas eu não aprendo quase nada, mas eu gosto” (06/05/2019 – 
Primeira Entrevista). 

 

Esse nosso resultado é diferente daquele encontrado por Reis, L. [2005?], em cujo 

estudo ele relata que um dos motivos para que os estudantes não gostassem de Matemática 

era a dificuldade para aprender seus conteúdos. Em sua pesquisa, a maioria dos estudantes 

dedicam menos de uma hora por dia ou não estudam essa disciplina, demonstrando 

desinteresse em modificar esse quadro de dificuldade em Matemática. 

Havia, também, entre os estudantes aqueles que gostavam de estudar e não 

apresentavam maiores dificuldades com os conteúdos da disciplina, relatando: 

Nicole: “Eu gosto. Porque ela é uma matéria, eu sou mais das exatas, né? Então ela 
é matéria que é mais lógica e é mais fácil decorar as, como é que fala, as 
expressões[...].” (08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nicole: “[...] é uma matéria que envolve mais lógica, tem fórmulas etc” (30/04/2019 
– Questionário). 
 

Essas respostas da estudante Nicole reforçam aquelas dadas em questões anteriores. 

Ela era dedicada em seus estudos e tinha facilidade em aprender os conteúdos da 

Matemática. O estudo de Araújo (2013) concluiu que, para os professores e estudantes da 

EJA, sujeitos de sua pesquisa, a dedicação dos estudantes aos estudos é importante para a 

aprendizagem da Matemática. 

Mas, quais as razões que levam os estudantes a se dedicar? Uma pode ser a facilidade 

em aprender, como acontece com Nicole. A facilidade pode levar a bons resultados e estes, 
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por sua vez, contribuem para que Nicole acredite cada vez mais que é capaz. Entretanto, há 

mais razões para que os estudantes se dediquem aos estudos. 

Sabiá e PH, por exemplo, se apoiaram na utilidade que, para eles, a Matemática 

possui para justificar suas respostas: 

Sabiá: “Eu gosto de estudar Matemática porque pra mim, tenho certeza que a 
Matemática é algo que a gente tem que carregar por toda a vida. Igual o curso de 
Metalurgia, mesmo, precisa muito da Matemática e, se a gente não estudar, então 
não vai ter tanta facilidade, né?” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
PH: “Gosto. Porque tudo envolve Matemática. Você tem que saber onde e em que 
momento usar a Matemática” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

A representação da Matemática como algo útil para a vida circula entre os estudantes 

e termina fazendo parte de seus discursos. Ramos (2003) e Torisu (2018) mostraram que os 

estudantes geralmente concordam que a Matemática é útil. Ambos os autores concluíram 

que a visão utilitária da Matemática surge sustentada pelo discurso de que ela é importante 

para resolver situações do dia a dia. Como para os estudantes isso é relevante, eles se 

predispõem a estudar para poderem saber lidar com essas situações diárias. 

Outro aspecto a considerar é que não é raro ouvirmos relatos de pessoas cujo 

relacionamento com a Matemática foi se modificando ao longo do percurso escolar. Nesse 

sentido, Jodelet (2017) ressalta que as representações sociais são modificadas por meio de 

mudanças culturais, históricas, nas relações sociais ou nos sujeitos que as criam a partir de 

experiências e de inserção social. No caso da Matemática, muitas vezes a mudança de 

representação social decorre da maior ou menor motivação para estudar e aprender essa 

disciplina escolar. Isso foi observado em respostas dos estudantes quando questionados 

acerca de sua motivação para aprender Matemática ao longo de sua vida escolar. 

Nos primeiros anos escolares, os relatos dos estudantes se dividem em dois grupos. 

No primeiro, eles estavam motivados positivamente devido à facilidade que tinham para 

aprender. Isso foi se modificando à medida que a complexidade foi aumentando, gerando 

dificuldades. Vejamos algumas respostas: 

Jheni: “Aí era bom porque era tudo fácil, né? Mudou porque foi complicando mais” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, era fácil. Era, só tirava nota boa. Ah, esse ano tá mudando. A matéria 
não tá entrando na minha cabeça, não” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Gustavo: “Uma motivação grande em Matemática quando comecei a aprender. 
Mudou, agora eu tenho mais dificuldade com a Matemática. Porque a cada ano foi 
ficando mais difícil, aí eu fiquei menos animado e desinteressado em aprender a 
matéria” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
MN: “Eu me sentia bem porque lá era mais fácil. Agora tem coisas muito mais 
complicadas, não é tão fácil assim, não” (09/05/2019 – Primeira Entrevista). 
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Para esse grupo de estudantes, a Matemática ficou mais difícil com o passar do 

tempo. Essa crescente dificuldade sentida modificou sua motivação e interesse para estudar 

e aprender conteúdos matemáticos. Esse processo pode ter reflexo em suas notas 

(desempenhos) como relata Nenem. Os relatos validam as palavras de Ramos (2003) ao fazer 

uma relação entre representações negativadas/positivadas da Matemática, 

desleixo/dedicação, desmotivação/motivação, insucesso/sucesso. Nas palavras da autora: 

 

[...] indivíduos que à partida têm representações negativas acerca da matemática 
provavelmente irão dedicar-se a ela com menos motivação e, por isso muito 
provavelmente também, com menos sucesso do que aqueles cujas representações 
são positivas (RAMOS, 2003, p. 40). 

 

Experiências vivenciadas na aprendizagem da Matemática podem forjar sentimentos 

de interesse ou desinteresse em aprender seus conteúdos, resultando em menor ou maior 

dificuldade em sua aprendizagem. Essa ponderação é reforçada por Ramos (2003) quando 

considera que sentimentos de antipatia diante da Matemática podem ser resultados de 

vivências dos estudantes. Para a autora, esses fatos podem gerar atitudes de passividade em 

que o insucesso é considerado natural por fazer parte de uma maioria, provocando 

sentimentos como desinteresse, desmotivação e distanciamento dessa disciplina, em vez de 

despertar vontade de superação das dificuldades. 

Os autores Tatto e Scapin (2004) ressaltam que a motivação e a disposição para 

aprender têm uma relação estreita e direta, ou seja, quanto maior a motivação do estudante, 

maior sua disposição para aprender. Os autores alertam para o fato de que é necessário 

despertar a motivação e o interesse dos estudantes para aprender Matemática mudando, por 

exemplo, a forma de ensinar. Professoras entrevistadas por Ramos (2003) também acreditam 

que, para motivar os estudantes, uma saída é diversificar a abordagem de seus conteúdos.  

Para os estudantes entrevistados por Ramos (2003), a desmotivação em relação à 

Matemática se deve a dois fatos principais: falta de estímulo dos professores para que os 

estudantes gostassem de Matemática e a falta de conexão percebida pelos estudantes entre o 

que aprendiam na escola e o que se aplica fora dela. Segundo a autora, essa desmotivação 

gera maus resultados que, por sua vez, causam mais desmotivação, aumentando o quadro de 

insucesso na Matemática. 

No segundo grupo, os estudantes não tinham muita motivação para aprender 

Matemática nos primeiros anos escolares. Porém, a partir do momento que passaram a 

compreender melhor os conteúdos sua motivação foi aumentando, como nos relatam: 
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Sofia: “Não tinha muita motivação não. Eu comecei a me motivar a partir do sexto 
ano, sozinha. Eu melhorei um pouquinho mais em Matemática porque eu comecei a 
estudar mais a Matemática. Todos os testes que têm eu estudo, todos os deveres de 
casa eu faço, aí eu melhorei muito” (06/05/2019 – Primeira Entrevista).  
PH: “Perdido desde os primeiros anos. Foi mudando. As primeiras coisas foi ficando 
fáceis, mas no começo eu me sentia perdido até aperfeiçoar” (07/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
 

Nesses dois relatos, podemos notar que a motivação em relação à Matemática foi 

aumentando à medida que a compreensão de seus conteúdos foi sendo alcançada a partir da 

dedicação aos estudos empreendida pelo próprio estudante. Para Nicole, a mudança ocorreu, 

principalmente, com a ajuda de seus professores que perceberam suas necessidades e/ou 

deficiências na aprendizagem, como podemos perceber sem seu relato: 

Nicole: “Eu não tinha motivação. Mudou porque... Eu fui fazendo sinal pros 
professores e eles foram me ensinando que Matemática não é... você pode aplicar 
em tudo na vida, entendeu? Aí, tipo... não é só contas tem tudo um porquê” 
(08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

As atitudes dos professores de Nicole nos remetem à ideia de Reis, L. [2005?] para 

quem o estudo da relação estudante/Matemática pode levar em consideração o papel do 

professor como aquele que busca intervenções que tornem o ensino dessa disciplina mais 

motivador e atrativo, desmistificando ideias estereotipadas como “Matemática é difícil” e 

“Matemática é para poucos”. 

Diferente das respostas anteriores, a motivação para estudar e aprender Matemática 

de Kevin mudou por causa do Instituto Federal que atualmente está frequentando26, como 

podemos perceber em seu relato ao perguntarmos sobre sua motivação em relação à 

Matemática. 

Kevin: “Não era boa. Antes de eu estudar eu não tinha vontade de estudar, mas 
agora não [...]. Mudou esse ano que eu vim pra cá27, né? [...] Antes eu gostava e 
depois foi complicando. Esse ano tá melhor um pouquinho” (09/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 

 

Essa mudança de motivação, muito provavelmente, se deve ao fato desse Instituto 

Federal ser referência no Ensino Médio da região. Por suas respostas às entrevistas e 

questionário, pudemos perceber que Kevin era um estudante que não se dedicava muito aos 

estudos da Matemática, não compreendia as explicações dos professores e não tinha 

                                                           
26 Lembrando que esse estudante ingressou no Instituto Federal no ano da pesquisa e as entrevistas foram 

realizadas dentro do Instituto. 
27 Esse “pra cá” significa para o “Instituto Federal”. 
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motivações. Ao iniciar seus estudos nesse Instituto Federal (escolheu o curso menos 

concorrido), sua motivação em relação à essa disciplina mudou e ele começou a se dedicar 

mais, refazendo os exercícios de sala de aula em casa. No entanto, não vamos nos ater a essa 

fala nessa pesquisa por não ser nosso foco principal. 

O relato de Sabiá, sobre a motivação para estudar e aprender Matemática nos mostra 

a influência da representação social dessa disciplina e quanto essa representação afetou a sua 

relação com ela, colocando em dúvida a confiança que tem em seus resultados. Nas palavras 

do estudante: 

Sabiá: “Eu mesmo não gostava tanto, não, mas depois eu fui começando a gostar. 
Tinha vez que eu aprendia as coisas, mas, na hora de escrever lá, eu escrevia alguma 
coisa errada, aí eu ficava com pouca confiança, mas agora eu já tenho confiança, 
né? [...] no início eu não gostava tanto de estudar Matemática, não, porque quando 
falava de Matemática eu já pensava: Nó! É difícil demais, tenho medo de errar muita 
conta. Nossa Senhora! É difícil demais! Mas depois eu fui gostando, não tenho muita 
dificuldade, não” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Quando perguntado se era isso que ele ouvia de outras pessoas, ele respondeu: 

“É ouvia, e, tipo, eu carregava comigo. Nossa! Vai ser difícil demais. Muita gente 
falava que era difícil, aí eu falava: então deve ser difícil demais estudar Matemática, 
mas acabou que eu fui aprendendo mais, fui tendo mais facilidade um pouco. Aí, eu 
domino até hoje aprender Matemática” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Esses relatos estão de acordo com Oliveira (2015, p. 113), quando a autora considera 

que “os estudantes constroem suas representações com base no contexto no qual estão 

inseridos, que envolvem experiências e interações com o meio. São essas representações que 

orientam suas práticas e justificam suas ações”.  Isso está em sintonia com a ideia de 

Moscovici (2012) quando o autor ressalta que a representação molda o que é dado de fora 

dos indivíduos e grupos a partir de interações, remodelando os elementos do objeto dentro 

de um contexto de noções, valores e regras, produzindo comunicações e determinando 

comportamentos entre os indivíduos. 

Uma pergunta importante no caminho para desvelarmos as representações sociais da 

Matemática desses estudantes era: o que é Matemática? Afinal, a Matemática é nosso objeto 

de pesquisa. Pudemos fazer isso na segunda entrevista. Muitas vezes os estudantes se 

apoiaram na dimensão instrumental (Sabiá, MN e Sofia) ou escolar (Nicole, PH e Jheni) para 

definir o objeto, como podemos perceber em suas falas: 

Sabiá: “Matemática pra mim é uma... querendo ou não é um estudo essencial que a 
gente tem que ter pra tomar determinadas decisões e fazer algumas coisas em 
determinada hora, em determinado lugar” (05/08/2019 – Segunda Entrevista). 
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MN: “Ah, é tudo, porque tudo que você vai fazer precisa de Matemática” 
(07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
“Eu nunca parei pra pensar. Porque geralmente a gente vê Matemática só assim na 
escola, sabe? Contato com a Matemática só pra estudar, ou tem gente que vai só 
fazer conta em supermercado” (Sofia). 
Nicole: “Matemática é uma coisa que se você precisa estudar e se esforçar, é uma 
coisa fácil. É algo que você tem que pegar e se dedicar” (06/08/2019 – Segunda 
Entrevista). 
PH: “Cálculo pra tudo. Estuda a quantidade, mas daí já é uma questão de... tem 
números, né?” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Jheni: “É o estudo dos números, sinais, isso!” (01/08/2019 – Segunda Entrevista) 
 

Ao se apoiarem na dimensão instrumental, os estudantes reforçaram a conclusão de 

Ramos (2003) de que, ao construir a representação social da Matemática, o sujeito pode 

apoiar-se em suas expectativas quanto aos benefícios que os conhecimentos dessa disciplina 

podem proporcionar a eles e à sociedade. 

Apoiando suas respostas sobre o objeto Matemática em algo conhecido, familiar, os 

estudantes se apropriam de mecanismos que, segundo Moscovici (2017, p. 60), fazem parte 

de um “processo de pensamento baseado na memória e em conclusões passadas”. Dessa 

forma, os estudantes transformam o não familiar em familiar, ou seja, transferem o 

“desconhecido” para um “mundo consensual, circunscrito e re-apresentado” (p. 60). 

Outra discussão importante dentro dessa dimensão está relacionada aos julgamentos 

das pessoas em relação aos estudantes quando eles alcançam notas boas ou ruins, na visão 

deles, e ao julgamento dos estudantes em relação a outros estudantes quando estes alcançam 

notas boas ou ruins. Para melhor explorar essa ideia, na primeira entrevista, fizemos, aos 

estudantes as seguintes perguntas: 

Quando você tira uma boa nota em Matemática e as pessoas ficam sabendo, o que elas 

dizem? 

Quando uma pessoa tira uma nota boa, o que você pensa? 

Se você tira nota ruim, o que as pessoas dizem? 

Quando uma pessoa tira uma nota ruim, o que você pensa? 

Para facilitar a compreensão da relação entre as respostas de cada estudante, 

apresentamos o Quadro 6, a seguir: 
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                            Quadro 6 – Importância ao sucesso ou fracasso na nota de Matemática                 (continua) 

Pergunta 

Quando você tira 
uma boa nota em 
Matemática e as 
pessoas ficam 
sabendo, o que 
elas dizem? 

Quando uma 
pessoa tira 
uma nota boa, 
o que você 
pensa? 

Se você tira nota 
ruim, o que as 
pessoas dizem? 

Quando uma 
pessoa tira 
uma nota ruim, 
o que você 
pensa? 

Nicole 
Parabéns e... 
valeu o esforço, 
dedicação. 

Que ela se 
esforçou e que 
mereceu, uê! 

Eles falam que eu 
poderia ser 
melhor, né? 

Que ela não se 
esforçou o 
bastante. 

Kevin 
Parabéns, Porque 
é difícil. 

Parabéns. 
Porque é 
difícil. 

Aí todo mundo 
concorda, porque 
sabe que é difícil. 

Ah, não acho 
nada demais 
não. Normal. 

Jheni Nerd. 

Que ela se 
esforçou 
bastante pra 
conseguir 
aquela nota. 

Falam nada, né? 

Ela não se 
esforçou muito 
ou que não 
entendeu a 
matéria. 

Nenem 
Ah, fala que é 
esforçado. 

Ah, que é 
inteligente, 
nerd. 

Fala que é burro. 
Ah, é burro 
também igual 
eu. 

Gustavo 
Que eu sou 
inteligente. 

Que ela se 
esforçou 
bastante. 

Normal. 

Não se esforçou 
e não entendeu 
a matéria 
também. 

Sabiá 

[...]lá onde eu 
estudei, a gente 
sempre tirava boa 
nota, eles me 
falavam que eu 
sou sempre 
esforçado na 
matéria de 
Matemática. Eu 
sempre fui 
esforçado mesmo, 
viu? 

Eu penso que 
ele gosta da 
matéria, né? 
Gosta e se 
esforça 
também, né? 

Quando eu tirava 
uma nota ruim, 
muitas vezes eles 
falavam que eu 
não tinha 
prestado atenção 
direito, nos 
negócios, nos 
enunciados. 

Aí se a pessoa 
tira uma nota 
ruim eu já penso 
que é 
desleixado, não 
gosta muito da 
matéria ou 
gosta e não quer 
aprender. 

Nath 
As pessoas falam 
parabéns. 

Que a pessoa é 
inteligente, 
porque 
Matemática é 
difícil. 

Riem da minha 
cara. Uai, bem 
feito, não estudou, 
fazer o quê? 

Ela não se 
esforçou o 
suficiente pra 
conquistar a 
nota. 
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(conclusão) 

MN Que eu tive sorte 
Que ela 
estudou. 

Que é normal. 
Que às vezes ela 
não estudou. 

Sofia 
Me chamam de 
nerd, né? 

Eu penso que 
ela se dedicou. 

Tipo, ano passado 
as pessoas 
falavam assim: eu 
tirei uma nota 
maior do que você 
e ficavam com 
aquela cara de 
surpresa, sabe? 

Aí eu já não sei 
porque talvez 
ela pode ter 
tirado uma nota 
ruim porque 
não sei, porque 
no dia anterior 
talvez um 
parente dela 
morreu ou 
alguma coisa do 
tipo. 

PH 

Ficam surpresos, 
né? Eu não sou 
bom em 
Matemática. 
Nunca tirei nota 
boa em 
Matemática. Se eu 
tirar uma nota boa 
é algo novo. 

Que ela é 
inteligente. 

Normal. 

Quando é ruim é 
que ela tem 
bastante 
dificuldade 
também. Não 
julgo não. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

Essas respostas parecem apontar que a nota obtida pelos alunos estava relacionada 

mais ao esforço ou a uma superação do que à aprendizagem. Notamos que nas respostas, ao 

se referirem a eles mesmos, somente uma estudante (Jheni) relacionou a característica 

“inteligente” à boa nota, tomando-se para nerd o sinônimo de inteligente. No entanto, ao se 

referirem ao outro, três estudantes (Nenem, Nath e PH) fizeram essa relação. Em dois 

segmentos (professores e estudantes) da pesquisa de Ramos (2003), essa associação entre o 

sucesso em obter bons resultados em Matemática e a inteligência foi estabelecida. 

A resposta dada por Nenem ao se posicionar diante de uma nota ruim de um colega 

“Ah, é burro também igual eu” associa fracasso à falta de capacidade ou dom. Essa mesma 

ideia é criticada por Cunha (2010) ao destacar que, durante muito tempo, a ideia do fracasso 

escolar e a falta de “dom” estiveram associadas a pessoas que se responsabilizavam por seus 

insucessos escolares e essa ideia era bem aceita pelo senso comum, além de consolidada 

entre muitos professores. Para a autora: 
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[...] devemos tratar o fracasso e/ou sucesso não como um dado natural que o sujeito 
cumpre em seu destino, mas como uma relação social que é construída ao longo 
da história pessoal, institucional, cultural e social do aluno e, ainda, de um 
conjunto de relações [...] (CUNHA, 2010, p. 43). 

 

Patto (1999) também tece críticas à disseminada ideia de que somente os próprios 

estudantes são responsáveis pelo próprio fracasso. Para a autora, o fracasso nos resultados 

escolares recaía somente sobre os estudantes, sem levar em consideração o papel dos 

educadores, da escola, dos determinantes sociais e do contexto produtor desses fracassos. 

Isso conduz ao discurso do mérito pessoal cujo sucesso ou insucesso depende, quase que 

exclusivamente, do próprio esforço. 

Scagion (2018, p. 88) concluiu que “[...] o processo de atribuir notas gerava tensão e 

prejudicava mais a relação com a Matemática do que auxilia na aprendizagem. Isso contribui 

para a necessidade de revermos posturas avaliativas”. De maneira semelhante, em sua 

pesquisa, Ramos (2003) destaca que as vivências dos estudantes e os maus resultados nessa 

disciplina podem contribuir para o surgimento de sentimentos de aversão à Matemática, 

levando à desmotivação, ao desinteresse ou até mesmo ao distanciamento em relação a essa 

disciplina e que, muitas vezes, o insucesso passa a ser considerado natural (vide resposta do 

estudante Kevin), dificultando o caminho da superação das dificuldades. A autora ressalta 

que na opinião de algumas mães, a importância dessa disciplina é minimizada, muitas vezes, 

por causa de suas trajetórias de insucesso, encarando como normal os baixos desempenhos 

dos filhos. 

Para o estudante Gustavo, MN e PH, uma nota ruim é considerada normal, o que, 

segundo Reis L. (2005), causa medo e insegurança nos estudantes. Esse resultado, para esse 

autor, nem sempre resulta da falta de estudo, mas da aceitação de que a Matemática é 

realmente difícil e que é necessário ter aptidão para entender. No entanto, ao se referir à nota 

ruim do outro, Gustavo, MN e PH atribuíram o insucesso à falta de esforço ou 

desentendimento da matéria, falta de estudo e dificuldade, respectivamente. Para MN, as 

pessoas acreditam que uma nota boa é resultado de sorte e que uma nota ruim é normal. 

Percebemos, nas palavras do estudante PH, a externalização de sentimento de 

impotência e desânimo diante dessa disciplina, devido ao fato de nunca, segundo seu relato, 

ter obtido sucesso em Matemática. Silva (2011) ressalta que, se o estudante tem bom 

desempenho em Matemática passa a ter mais confiança em si mesmo, o que pode levá-lo a 

um processo de aprendizagem contínuo. Ainda relacionado à importância dada do sucesso 
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(ou fracasso) na promoção do interesse pela disciplina de Matemática, porém colocando em 

relevo o papel dos pais, Ramos (2003) destaca que: 

 
[...] se os pais consideram “natural” os maus resultados e os desculpabilizam, 
abrem portas para uma atitude de desinteresse e falta de empenho por parte dos 
seus filhos; pelo contrário, se os pais valorizam o sucesso na matemática está 
aberto o caminho para um maior empenhamento dos seus filhos (RAMOS, 2003, 
p. 483). 

 

Nesse trecho, destacado a partir das falas dos entrevistados, Ramos (2003) evidencia 

a importância dos pais no acompanhamento do processo de aprendizagem de seus filhos, 

sobretudo quando valorizam bons resultados em Matemática. 

A partir das respostas dos estudantes percebemos que uma condição necessária para 

se aprender Matemática é dedicar tempo aos estudos. Mas, será que mesmo com esse 

discurso os estudantes, na prática, dedicavam parte do seu tempo aos estudos? Para isso 

fizemos, na primeira entrevista, algumas perguntas que fazem alusão a essa ideia que estão 

apresentadas no Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 – Dedicação à Matemática e condição necessária para ser bom estudante de Matemática (continua) 

Estudante 
O que é necessário para ser um 
bom estudante de Matemática? 

Quanto tempo por dia ou por 
semana você se dedica ao estudo 
da matemática? 

Nicole Precisa de fazer todas as atividades, 
estudar em casa, é! 

Esse sábado que passou eu fiquei 
treze horas fazendo aquela lista de 
Matemática [...] quando eu pego, 
assim, duas horas por dia. 

Kevin Dedicar, senão não dá, não. 
Só na aula aqui e quando chego em 
casa que eu estudo de novo. 

Jheni Ah, então, tem que esforçar bastante, 
né? Ser um bom aluno. 

Ah, eu estudo mais final de semana 
ou quando tem algum dever ou 
coisa assim, trabalho. 

Nenem 
Um bom aluno tem que prestar 
atenção, fazer os trem direito e isso 
mesmo, correr atrás. 

Ah, dedicar eu dedico porque eu 
estudo aqui, de vez em quando eu 
dedico em casa, minha mãe faz eu 
estudar [...] quando tenho tempo. 

Gustavo Dedicação. 
Só final de semana, se tiver algum 
trabalho. 

Sabiá Se esforçar, pra mim, é sempre se 
esforçar na matéria. 

Em horários vagos que eu tenho, eu 
estudo um pouco, na semana se tiver 
três horários vagos, nos horários 
vagos eu vou estudando, né? 

Nath Ter foco. Ter foco e força de vontade, 
né? 

Uma hora por semana. 
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(conclusão) 

MN Estudar muito. Uma hora por semana. 

Sofia Uma aluna que se dedica porque 
precisa. 

Não sei ao certo porque eu estudo 
várias disciplinas [...] Todos os 
testes que têm eu estudo, todos os 
deveres de casa eu faço [...]. 

PH Bom de conta. 
[...] uma vez por semana, mais no 
final de semana. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 

A maioria dos estudantes considerou que para ser um bom aluno é necessário estudar 

e se dedicar à Matemática. Apesar disso, a dedicação em termos de horas de estudo fora da 

sala de aula, variou muito de aluno para aluno. Podemos supor que isso acontecia porque os 

estudantes permaneciam muito tempo no Instituto Federal e o pouco tempo que sobrava para 

os estudos deveria ser dividido com outras disciplinas e, talvez, devido às dificuldades 

enfrentadas com os conteúdos da disciplina. Reis, L. (2005) chegou a um resultado de 

pesquisa similar com esse. O pesquisador concluiu que os seus sujeitos tinham muita 

dificuldade para aprender Matemática. Por essa razão estudavam pouco tempo no período 

livre, demonstrando desinteresse em mudarem esse quadro de dificuldades. 

Para algumas professoras entrevistadas por Ramos (2003), um bom aluno deve ter 

aptidões em cálculos, raciocínio matemático, capacidade dedutiva, além de alguma 

motivação para aprender, enquanto outras acreditam que é necessário, primeiramente, 

“gostar de matemática”. Em seu estudo, verificou-se que o tempo dedicado ao estudo da 

Matemática pelos estudantes era menor do que o tempo dedicado às outras atividades como 

a convivência com os amigos, programas televisivos e esportes. 

Diferente do que consideraram seus colegas, PH acredita que a condição necessária 

para ser um bom estudante de Matemática é ser “bom de conta”, referindo-se ao conteúdo 

da disciplina e do seu caráter utilitário. Demo (2008) não pensa como PH. Para ele, no século 

XXI, a habilidade de saber contar, ler e escrever, apesar de continuar sendo indispensável, 

tornou-se secundária. Outras habilidades, como a fluência tecnológica, são esperadas para 

enfrentar a vida. 

A partir do que apresentamos na dimensão afetiva, na qual avaliamos sentimentos 

diante da Matemática e motivação para aprender, as representações dos estudantes 

relacionadas à sua forma de pensar, sentir e agir sobre a importância atribuída ao resultado 

positivo nessa disciplina, a relação afetiva com a mesma, a percepção das capacidades 

matemáticas e a sua imagem de bom estudante podem ser resumidas na Figura 6, a seguir. 
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Figura 6 – Representações da dimensão afetiva 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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5.1.3 Dimensão Social: A Matemática – sonhos, relações e escola 

 

Acreditamos que a convivência social contribui para a criação e manutenção da 

representação social da Matemática e, por essa razão, entendemos que é importante analisá-

la a partir da dimensão social. 

Nessa dimensão nos preocupamos com aspectos sobre posicionamento dos 

familiares, amigos e colegas em relação à Matemática no que se refere à importância 

atribuída ao sucesso e ao estudo dessa disciplina, competência e relação do grupo de amigos 

com a Matemática, influência do professor de Matemática e posicionamento dos estudantes 

diante de estereótipos aceitos na sociedade. 

Para a Teoria das Representações Sociais apresentada por Moscovici (2012) e Jodelet 

(2009), o sujeito socialmente ativo cria uma representação social de um objeto. Jodelet 

(2009, p. 696) se refere ao “modelo da triangulação sujeito-outro-objeto proposto por 

Moscovici” ressaltando que, ao participar de interações com os outros, por meio da 

comunicação social, os sujeitos passam a ser compreendidos, não mais como um ser isolado, 

mas como sujeitos pensantes, pertencentes a uma esfera social que é definida em diversos 

níveis: “o do lugar na estrutura social e da posição nas relações sociais, o da inserção nos 

grupos sociais e culturais que definem a identidade, o do contexto da vida onde se 

desenrolam as interações sociais, o do espaço social e público” (JODELET, 2009, p. 696). 

Além disso, a autora considera que “as representações, constituídas em produtos sociais, 

trabalham ativamente sobre o pensamento constituinte, tanto quanto sobre o real, que servem 

a organizar, ao qual dão sentido, e sobre os comportamentos das relações por eles regidas” 

(JODELET, 2017, p. 48). Isso nos ajuda a compreender como o “pensamento individual se 

enraíza no pensamento social e como um e outro modificam-se mutualmente” (JODELET, 

2017, p. 51).  

Por esse lado, para desvelarmos as representações sociais dos estudantes da nossa 

pesquisa em relação à Matemática, procuramos, na visão deles, saber como essa 

representação circula em seus grupos sociais (familiares, amigos e colegas de sala) por 

também acreditarmos que as representações de um objeto são construídas não só a partir de 

nossas experiências com esse objeto, mas também das experiências e representações que o 

outro tem sobre o mesmo objeto. Ramos (2003) reforçou em sua pesquisa que: 

 

[...] a forma como os amigos, os familiares, os meios de comunicação social e a 
própria escola, concebem a matemática (valorizando-a mais ou menos, 
considerando-a mais ou menos difícil, mais ou menos útil, mais ou menos 
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interessante, etc) vai contribuir, conjuntamente com os dados da sua experiência 
individual, para a forma como o indivíduo vai construir a sua representação da 
matemática (RAMOS, 2003, p. 38-39). 

 

Para facilitar a compreensão do posicionamento dos familiares, amigos e colegas de 

sala em relação à Matemática, na visão do estudante, reproduzimos, no Quadro 8 suas 

respostas (questionário). Apresentamos, junto ao nome do estudante, as palavras citadas pelo 

mesmo na associação livre de palavras tendo a palavra Matemática como indutora: 

 

           Quadro 8 – Posicionamento dos familiares, amigos e colegas em relação à Matemática        (continua) 

Nicole: Difícil, números, 
dedicação e fórmulas 
(palavras citadas para a 
Matemática). 

Familiares 

Depende, tem uma parte que gosta e fala 
que é fácil, porque minha irmã também 
mexe com Matemática, eu, meu pai, mas 
minha mãe, ela acha meio difícil, minha 
irmã também [...] só é preciso estudar. 

Amigos Difícil. 

Colegas de sala Alguns acham fácil, alguns, difícil. 

Kevin: Difícil, complicado 
e dificuldade (palavras 
citadas para a Matemática). 

Familiares 

Ah, uns falam bem, Outros... igual meu 
irmão que fez Edificações, aí ele me 
ajuda, né? [...] falam, também, que não 
é muito difícil. 

Amigos Ninguém gosta. 

Colegas de sala Tem uns que gostam que eu vi. 

Jheni: Difícil, números, 
muito complexo (palavras 
citadas para a Matemática) 

Familiares 

Que é muito boa e que tem que praticar 
bastante. [...]difícil, mas, com prática e 
esforço, se torna fácil [...] precisa 
prestar muita atenção. 

Amigos Que é muito difícil. 

Colegas de sala Também que é muito difícil. 

Nenem: Conta, 
complicação, triângulos, 
geometria, bissetriz e 
ângulos (palavras citadas 
para a Matemática) 

Familiares 

Ah, tipo, minha mãe acha difícil. Mas 
minha mãe é inteligentassa. Ela fala que 
é tipo assim, depois que aprender, 
acabou. Ela me motiva fazer o curso de 
Matemática. (Sua mãe o coloca para 
estudar). 

Amigos 
Eles falam que Matemática é osso, é 
bomba. 

Colegas de sala Então, eles falam que é bom. 
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 (continuação) 

Gustavo: Complicação e 
dificuldade (palavras 
citadas para a Matemática) 

Familiares 
Que são muito difícil e que se não se 
dedicar não dá pra aprender. [...] é 
fundamental para a nossa vida. 

Amigos A mesma coisa. 

Colegas de sala Também. 

Sabiá: Conta, número, 
facilidade entre partes e 
dificuldades entre outras, 
gosto, ajudar no futuro 
(palavras citadas para a 
Matemática) 

Familiares 
Meus pais mesmo falam que é algo que 
temos que aprender querendo ou não, 
porque precisamos dela por toda a vida. 

Amigos 

Meus amigos tem uns que não gostam e 
tem outros que gostam. Tem uns que 
falam: ah, esse trem é enjoado demais, é 
chato demais pra daná, mas tem outros 
que já gostam e se têm facilidade, né? 
Tem uns que até ensinam algumas 
coisas pra mim, aí é bom. 

Colegas de sala 

Aqui tem uns que gostam, tem uns que 
não gostam. Tem uns que têm uma certa 
facilidade, outros que não têm, mas eu 
acho que vai ser assim por toda a vida, 
né? Muita gente vai ter facilidades em 
umas coisas, outros, não têm. 

Sofia: número, conta, 
triângulo, quadrado e 
diagrama (palavras citadas 
para a Matemática) 

Familiares 

[...] é difícil. Só a questão da minha mãe 
ter um pouco de dificuldade na 
Matemática. Ela é que tem muita 
dificuldade lá em casa. 

Amigos 
Eles falam o quanto é difícil, a 
Matemática. 

Colegas de sala 
Eles falam essa questão também, que a 
Matemática é muito difícil. 

MN: Número e difícil 
(palavras citadas para a 
Matemática). 

Familiares 
Falam que a Matemática é boa, que vai 
precisar da Matemática e que às vezes é 
um pouco difícil. 

Amigos Ah, meus amigos falam que é difícil. 

Colegas de sala 
Ah, tem uns que acham que é fácil, que 
entendem melhor, outros, que não. 
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(conclusão) 

Nath: Terror, medo, 
desconfiança, incerteza e 
insegurança (palavras 
citadas para a Matemática). 

Familiares 
Meu pai gosta muito de Matemática. A 
minha mãe, ela suporta. Eles falam que 
é muito difícil. 

Amigos 
Acho que tem uns que gostam, tem uns 
que não. 

Colegas de sala 
Acho que não. Acho que eles não gostam 
de Matemática não. 

PH: Dificuldade, 
complicado, conta, muitos 
números e incógnita 
(palavras citadas para a 
Matemática). 

Familiares 
É difícil, mas com o tempo se familiariza 
com ela e que é importante pra mim. 

Amigos Também pensam que é importante. 

Colegas de sala 
Que é complicado, difícil, mas que é 
bom também saber Matemática. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

 

Podemos observar que praticamente todos os familiares dos estudantes dessa 

pesquisa têm uma visão da Matemática como uma disciplina difícil e que para seu 

aprendizado é preciso praticar. De acordo com alguns estudantes, os familiares declaram 

abertamente que não gostam da disciplina.  Visões muito parecidas são observadas em 

relação aos amigos e colegas de sala. De acordo com Tatto e Scapin (2004), a criança que 

ouve de seus familiares ou amigos que não gostam da Matemática e que ela é difícil, antes 

de entrar no meio escolar, mentaliza essas ideias em seu inconsciente. Ao iniciar sua 

trajetória escolar e encontrar dificuldades em relação a algum conteúdo dessa disciplina, 

acredita que familiares e amigos estavam corretos e passa acreditar nesse discurso. 

Podemos notar, também, conexão entre as palavras citadas pelos estudantes na 

associação livre de palavras e a relação que eles acreditam que seus familiares, amigos e 

colegas de sala estabeleceram com a Matemática. Para Ramos (2003), a própria família é 

parcialmente responsável pela imagem que os estudantes têm da Matemática e que, via de 

regra, é negativada. Essa imagem pode ter reflexos na forma como se dá o processo de 

aprendizagem dessa disciplina. 

Um exemplo da influência da família sobre a imagem que o estudante tem da 

Matemática foi apresentado por Tatto e Scapin (2004). No estudo, os autores concluíram que 

filhos de pais que não gostavam de Matemática, também não gostavam dessa disciplina, 

sinalizando que os pais podem ter influenciado os filhos. No nosso caso, temos alguns 

exemplos que ilustram que a imagem que o estudante tem da Matemática é muito próxima 
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daquela de seus pais. Os pais de Nicole, Jheni e Gustavo, por exemplo, disseram que para 

aprender Matemática é preciso estudar e/ou praticar. Os três estudantes, por sua vez, 

disseram que para aprender Matemática é preciso praticar e/ou se dedicar ao estudo dessa 

disciplina. Outro exemplo interessante é o de Sabiá, cujos pais diziam que ele necessitava 

aprender Matemática “pois precisamos dela por toda a vida” (06/05/2019 – Questionário), 

e é como se essas vozes ecoassem por meio de suas palavras: “Eu gosto de estudar 

Matemática porque, pra mim, tenho certeza que a Matemática é algo que a gente tem que 

carregar por toda a vida” (07/05/2019 – Primeira Entrevista).  

Para Moscovici (2017, p. 37), “essas representações, que são partilhadas por tantos, 

penetram e influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles; melhor, para 

sermos mais precisos, elas são re-pensadas, re-citadas e re-apresentadas”. Ou seja, elas são 

produtos de sucessivas gerações que circulam dentro de um grupo, impostas sobre seus 

membros que, repletas de elaborações e mudanças ocorridas ao longo do tempo, implicam 

em sistemas prévios e imagens da memória coletiva.  Há, portanto, uma relação de 

dependência que rege a relação entre os indivíduos pertencentes a um mesmo contexto. Gilly 

(2002) considera que um desses contextos é a sala de aula. Sendo assim, estudantes podem 

ser influenciados pelos professores. Portanto, perguntamos aos nossos estudantes se algum 

professor influenciou a relação que eles estabeleceram com a Matemática ao longo de sua 

vida escolar. Vejamos as respostas de dois estudantes (Gustavo e Sabiá): 

Gustavo: “Sim, o meu antigo, ele influenciava muito a fazer e aprender a matéria” 
(30/04/2019 – Questionário). 
Sabiá: “Sim, me ajudou a me esforçar para aprender mais e com facilidade a 
Matemática, mas eu não sou muito bom na Matemática, mas não tenho dificuldade” 
(06/05/2019 – Questionário). (No início de sua vida escolar, escutava das pessoas 
que a Matemática é difícil e isso lhe causava temor). 
 

Os demais estudantes, aos responderem a pergunta, disseram que não tiveram 

influência de nenhum professor de Matemática no que diz respeito à relação que 

estabeleceram com essa disciplina. No entanto, em respostas a outras perguntas pudemos 

perceber tacitamente essas influências. 

Para Nicole os professores explicavam bem e ela mantinha boa relação com eles. No 

início de seus estudos ela não tinha motivação para estudar. Isso mudou a partir do momento 

que ela foi sinalizando para os professores quando não entendia a matéria e eles sanavam 

suas dúvidas. 

O estudante Nenem nos relatou que, no início de sua vida escolar, era motivado para 

estudar Matemática porque a considerava fácil e obtinha boas notas. Porém, suas notas 
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pioraram com a chegada de uma professora que, em sua opinião, não explicava direito. Além 

disso, ao longo de sua vida escolar teve um relacionamento não muito amigável com outro 

professor. Por essas razões, sua motivação para estudar foi diminuindo ao longo dos anos, 

inclusive no ano da pesquisa em que a professora, apesar de explicar bem, o fazia muito 

rapidamente (devemos ressaltar que essa professora começou a lecionar no Instituto Federal 

após o início do ano letivo, talvez, por isso, acelerou um pouco nas explicações da matéria). 

Para Sofia, a explicação da professora na época da pesquisa era boa. Porém, em anos 

anteriores houve uma professora que obrigava os estudantes a irem ao quadro e os xingava 

quando eles erravam a resolução dos exercícios provocando medo e incômodo na estudante, 

por isso não tinha motivação para estudar. Esse exemplo mostra claramente a influência 

negativa de uma professora de Matemática sobre a motivação da estudante. Nas palavras da 

estudante: 

Sofia: “A professora que está ensinando agora é muito boa, mas eu também já tive 
professora que era muito... chata, porque no quinto ano eu tinha um certo tipo de 
dificuldade na Matemática e a professora fazia a gente ir no quadro fazer as contas 
e acaba que, se você errava, ela xingava e só faltava chamar a gente de burro e isso 
não era só comigo, era com todo mundo da sala”. (06/05/2019 – Primeira Entrevista) 
 

No início de sua vida escolar, PH apresentava dificuldades em aprender os conteúdos 

de Matemática e, segundo ele, isso não era percebido pelos seus professores. Como 

consequência disso, sua relação com os mesmos não era boa e se sentia “perdido” nessa 

época. Quando não compreendia algum assunto da aula, ele tentava sanar suas dúvidas com 

o professor. Caso isso não ocorresse, ele deixava de prestar atenção às aulas e tentava 

aprender através de vídeos na Internet. Deixar de prestar atenção às aulas por causa da não 

percepção do professor a esse fato parece ser uma influência negativa sobre a motivação do 

estudante para estudar Matemática. 

As respostas dos estudantes sugerem, ainda que não explicitamente, o papel 

importante do professor, sobretudo das suas explicações como importante fonte de 

motivação. Nessa perspectiva, a forma como o professor explica os conteúdos influencia a 

representação que o estudante tem da Matemática. O estudo de Santos (2016) concluiu que 

as representações sociais sobre a Matemática dos sujeitos da pesquisa tiveram origem na 

infância e foram influenciadas pelos professores e pela metodologia de ensino aplicada em 

sala de aula, sem dispensar a influência da família, que muitas vezes reforçam a 

representação negativada dessa disciplina ao tentar ajudar o estudante com as atividades 

escolares. 
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Além da explicação do professor, outros fatores podem ser levados em consideração 

quando vamos analisar a influência do professor sobre os estudantes. Dayrell (2009), por 

exemplo, nos alerta para o fato de que o professor pode tomar consciência de que pode 

influenciar a trajetória do estudante a partir de um olhar, de seu modo de agir, de se colocar 

diante dele, podendo contribuir para o seu sucesso ou seu fracasso em relação às disciplinas, 

inclusive Matemática. Mas, isso nem sempre é simples e depende do esforço do professor. 

Vários são os fatores que podem dificultar as tentativas do professor para que seus alunos 

obtenham êxito em Matemática. Dentre eles, Ramos (2003) considera como relevantes o 

grande número de estudantes em sala de aula e falta de tempo para acompanhar 

individualmente aqueles estudantes que apresentam mais dificuldades. 

Ainda dentro da dimensão social, podemos discutir a influência da visão 

estereotipada que se tem da Matemática sobre os estudantes. Frases como “para que estamos 

estudando isso, não serve para nada?”, “Ele (ou ela) é inteligente” (quando há um sucesso 

nos resultados da Matemática) são recorrentes nas conversas de sala de aula. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa notamos, nas falas dos estudantes, algumas ideias 

preconcebidas largamente difundidas sobre a Matemática: “Matemática está em tudo”, “para 

aprender precisa praticar muito”, entre outras. 

Para Jodelet (2001), a representação social é uma forma de conhecimento, elaborada 

socialmente e compartilhada, contribuindo para a construção de uma realidade social, 

denominada como saber de senso comum. Jesuino (2014) completa que nem todos possuem 

o mesmo conhecimento sobre um determinado objeto e nem todos têm a mesma atitude 

diante dele, e essas diferenças podem contribuir para uma imagem estereotipada desse 

objeto. 

Para avaliarmos como os estudantes se apropriam dessas ideias que circulam em seu 

meio, pedimos que lessem algumas frases e dissessem se concordavam ou não com elas, 

justificando suas opiniões. As frases utilizadas foram na segunda entrevista: 

 

a) Tudo tem Matemática. 

b) A Matemática que se aprende na escola não tem nada “a ver” com o que se aplica 

na vida. 

c) Para aprender Matemática é preciso praticar muito. 

d) Para entender Matemática precisa ter um dom natural. 

e) Os homens entendem mais Matemática do que as mulheres. 
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Vamos apresentar algumas respostas dos estudantes diante de cada frase 

separadamente: 

 

a) Tudo tem Matemática 

 

Essa frase foi mencionada várias vezes durante a coleta de dados pelos participantes, 

por isso achamos pertinente colocá-la. 

A representação social de que “a Matemática está em tudo” é reforçada, muitas vezes, 

por algumas mídias. Um exemplo delas é a frase “Você já percebeu que a Matemática está 

em tudo que a gente faz?”28, que fez parte do texto de um vídeo veiculado pelas mídias para 

promover as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP – de 

2018. Frases análogas a essa foram observadas nas falas dos estudantes da pesquisa: 

Nicole: “Porque tá em tudo” (08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Kevin: “Porque usa de tudo da Matemática, de tudo” (09/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Jheni: “Tudo envolve Matemática” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, porque Matemática tem tudo em sua vida” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Gustavo: “Porque Matemática tá em tudo” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sofia: “A gente usa Matemática pra tudo nessa vida, né? Se você vai numa padaria 
e você vai com um dinheiro a mais do que você precisa pagar, você tem que saber 
quanto de troco a mulher tem que te entregar, porque, senão, ou ela te entrega a 
mais ou ela te entrega a menos” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
MN: “Porque um dia você vai precisar de Matemática pra tudo” (09/05/2019 – 
Primeira Entrevista). 
Nath: “É muito, igual no dia a dia tem Matemática” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Sabiá: “A gente precisa disso na vida, né? Então, no curso, meu curso, a gente 
trabalha muito com a Matemática, isso daí eu sei. Então, se a gente não se esforçar 
pra aprender, a gente não vai ter boa facilidade com o curso assim como um todo” 
(07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
PH: “Qualquer estrutura que você vê na rua tem Matemática. Se não tivesse 
Matemática não ia ter prédio, não ia ter casa, não ia ter nem bloco de tijolo certinho, 
não ia ter” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Todos os estudantes concordaram com a frase. Isso não foi uma surpresa, posto que 

muitos a tinham mencionado em algum momento da pesquisa. As justificativas apresentadas 

por concordarem foram: 

Nicole: “No nosso dia a dia sempre, tudo que a gente olha, se a gente puder fazer 
alguma conta, tem” (06/08/2019 – Segunda Entrevista). 

                                                           
28 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=5hrmFnAscg0>. Acesso em: 21 jul. 2019. 
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Kevin: “Porque tudo tem tecnologia... na nossa vida tudo também tem que ter 
Matemática para ligar as coisas” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Jheni: “Porque tudo tem cálculo. Todo lugar que você estiver, tem que fazer uma 
conta ou coisa assim” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Sofia: “Porque a Matemática geralmente usa muito no dia a dia, se você vai no 
supermercado, você vai precisar fazer uma conta pra ver se está certo, se você for 
receber um troco, tem que ver se está certinho, pra mim tudo tem que ter uma 
Matemática” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 
PH: “Porque se não tivesse a Matemática, este prédio nem tava aqui mais” 
(07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
 

Essas justificativas também eram esperadas, uma vez que a visão utilitária da 

Matemática foi recorrentemente utilizada para justificar a importância de sua aprendizagem, 

corroborando os resultados de Araújo (2013), dentre os quais está a ideia de que, para os 

sujeitos da pesquisa, a utilidade da Matemática está relacionada à solução de situações do 

dia a dia. 

A representação social de que “a Matemática está em tudo” também foi identificada 

nos estudos de Scagion (2018). O pesquisador concluiu que para os participantes da terceira 

idade a Matemática está associada às atividades diversas do dia a dia, como cálculos e 

medidas. 

 

b) A Matemática que se aprende na escola não tem nada “a ver” com o que se aplica 

na vida 

 

Essa frase é recorrente numa sala de aula de Matemática, principalmente, quando o 

estudante tem dificuldades com seus conteúdos. Por essa razão, decidimos incluí-la. 

Alguns estudantes concordaram total ou parcialmente com essa ideia: 

Gustavo: “[...] as coisas que a gente aprendia antigamente faz mais sentido hoje fora 
da escola, igual, somar, quantidade, esse negócio. Mas tem matéria que vai muito a 
fundo que a gente não vai precisar, eu acho” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Sofia: “Um pouco, mas não é tão mentira assim porque... ah, às vezes a gente 
aprende muita coisa na escola que, realmente, a gente não usa” (01/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
Nath: “Porque dentro de sala a gente aprende os cálculos, se está certo, e no dia a 
dia é só soma mesmo” (05/08/2019 – Segunda Entrevista). 

 

Embora eles não concordem totalmente com a ideia de que nada que se aprende de 

Matemática é útil para a vida, particularmente, para as futuras profissões os mesmos 

estudantes acreditam que a Matemática será útil. Portanto, torna-se importante estudá-la.  
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Gustavo: “Eu vou levar muitas coisas porque é uma profissão que depende muito da 
Matemática” (06/05/2019 – Primeira Entrevista – Pretendia ser Técnico em 
Metalurgia). 
Sofia: “A profissão tem que saber, sim, porque quando eu for fazer Medicina eu vou 
ter cálculo, aí vou ter que saber tudo que aprendi no Ensino Médio” (Pretendia ser 
Médica – 06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nath: “Muita, porque eu tenho que saber os cálculos certinhos, onde vou ter que 
cortar, vou ter que colocar mais, esses negócios assim” (Pretendia ser Médica – 
06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

Essas respostas confirmam a ideia de Rodrigues (2001), que acredita que muitos 

professores já se depararam com frases análogas a essas na sala de aula. Segundo o 

pesquisador, quando isso ocorre, dificilmente o professor consegue responder de forma 

convincente, sendo desconfortável justificar o currículo extenso de Matemática pela sua 

utilidade. 

No entanto, outros estudantes não concordaram com essa ideia, justificando: 

Nicole: “Tudo que a gente aprende na escola, a gente aplica na vida” (06/08/2019 
– Segunda Entrevista). 
Sabiá: “Porque pra mim a Matemática que a gente aprende na escola, tem sim, a ver 
com a vida. Pelo fato de a gente aprender na escola mesmo. Porque senão não 
precisava aprender na escola” (05/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Kevin: “[...] igual eu te falei, tudo nessa vida tem Matemática, né?” (06/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
PH: “Tudo envolve Matemática [...] tudo tem um cálculo por trás” (07/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
Jheni: “Porque você precisa aprender na escola pra aplicar na vida (01/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
Nenem: “Tipo assim, saber contar, tantas coisa” (05/08/2019 – Segunda Entrevista). 

 

Essas justificativas novamente, nos remetem à ideia de que “tudo tem Matemática”, 

reproduzindo um discurso disseminado sobre a Matemática, contrariando o que ouvimos, 

muitas vezes, em sala de aula: “Não sei para que estou aprendendo isso, não vou usar 

mesmo”. 

Nesse momento cabe uma reflexão em torno da dimensão política da Matemática. 

Skovsmose (2010) discute que essa dimensão está alicerçada sobre uma “estrutura geral e 

fundamental de interpretação para um número crescente de questões que transformam a 

Matemática em uma linguagem de poder” (SKOVSMOSE, 2010, p. 129). Essa visão é 

utilizada pelas mídias e pela escola para mostrar que a Matemática é uma estrutura estável, 

quase infalível em um mundo instável. Frases como “foi provado matematicamente”, “os 

números expressam a verdade”, “os números falam por si” parecem expressar “uma visão 

da Matemática como uma referência acima de tudo, como um juiz, que está acima dos seres 
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humanos” (SKOVSMOSE, 2010, p. 129). Esse conjunto de crenças sobre a Matemática, 

denominado de Ideologia da certeza, que a colocam em todos os cenários possíveis do 

mundo contribuem para que os estudantes reproduzam esse discurso, ainda que não saibam, 

efetivamente, dar exemplos de todas essas aplicações. 

 

c) Para aprender Matemática é preciso praticar muito 

 

O motivo pelo qual incluímos essa expressão foi porque os estudantes fizeram 

menção dela algumas vezes durante a coleta de dados. 

Todos, sem exceção, defenderam a ideia de que a aprendizagem Matemática é 

consequência da prática a partir de exercícios. Em suas palavras: 

Nicole: “É preciso praticar e ter dedicação. Porque, é, se a gente não praticar 
Matemática, a gente... é como se a gente tivesse fazendo em vão, sabe? Tipo, a gente 
aprende hoje, se a gente não praticar, daqui uns três dias já não sabe mais” 
(06/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Kevin: “Porque se o que a gente vê na aula e estudar em casa, dá lista de exercícios, 
se não fizer exercícios, não aprende não” (06/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Nenem: “Porque senão não se aprende. A gente só aprende fazendo” (05/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
MN: “Se você não praticar nada de Matemática, você não vai entender a matéria, 
não vai aprender” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
 

Assim como os nossos, os estudantes da pesquisa de Ramos (2003) concordam que 

é preciso praticar muito para aprender Matemática. Essas respostas nos remetem à Tendência 

Tecnicista, identificada por Fiorentini (1995), cujos livros priorizavam o treino sequencial 

de uma série de exercícios seguindo o modelo dado. Geralmente o estudante repete de forma 

exaustiva os exercícios até sua memorização. 

Mais uma vez, o lugar do mérito pessoal discutido por Patto (1999) nos leva a refletir 

sobre a ideia da aprendizagem relacionada ao esforço do estudante, sem o qual não há 

sucesso. Ele toma para si a responsabilidade do seu fracasso ou sucesso na Matemática, 

confirmando, mais uma vez, que esse discurso continua enraizado na nossa sociedade 

educacional. 

 

d) Para entender Matemática precisa ter um dom natural 

 

Essa frase foi extraída da pesquisa de Ramos (2003) e decidimos incluí-la porque 

embora não tenha sido mencionada durante a coleta de dados, julgamos pertinente verificar 
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tal afirmação, pois percebemos algumas ideias nas respostas dos estudantes na primeira 

entrevista que nos remeteu a ela. 

Reis, L. [2005?] discorda desse discurso, ressaltando que qualquer pessoa que se 

empenha e esteja disposta pode aprender Matemática sem precisar de talentos ou dons 

naturais, desde que não tenha nenhuma necessidade especial. Entretanto, frisa que uma 

orientação adequada é necessária. 

Nessa pesquisa, todos os entrevistados também discordaram dessa ideia de que é 

preciso ter um dom natural para entender Matemática e em suas justificativas destacaram 

algumas ideias que, para eles, eram necessárias para entendê-la como: prática, dedicação, 

esforço, força de vontade e gostar dessa disciplina: 

Jheni: “Precisa de prática, não de dom” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 
PH: “É prática” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Gustavo: “Precisa ter dedicação mesmo” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Nicole: “É só estudar” (06/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Sabiá: “A gente precisa ser esforçado, o aluno ter mais responsabilidade, aí vai 
aprender facilmente” (05/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Nath: “Qualquer um tem a capacidade de aprender Matemática. É só se esforçar” 
(05/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Nenem: “Depende da consciência do cara, se ele quiser aprender, ele aprende” 
(05/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Sofia: “Porque pra você aprender Matemática, você tem que querer aprender e não 
ter um dom. Existem, sim, as pessoas que têm mais facilidade, mas isso não impede 
que as pessoas que têm mais dificuldades aprendem, né?” (01/08/2019 – Segunda 
Entrevista). 
Kevin: “Porque quem gosta mesmo tem mais facilidade em aprender” (06/08/2019 
– Segunda Entrevista). 

 

Entretanto, ao responderem o que ele (a) diz quando uma pessoa tira nota boa ou 

ruim em Matemática, os estudantes Nenem, Nath e PH utilizaram as palavras inteligente, 

nerd ou burro para qualificar essa pessoa, como se a nota de um estudante estivesse 

relacionada a algo exterior a ela, ou seja, à existência de um dom ou falta dele. 

Em todos os grupos da pesquisa de Ramos (2003), a maior parte dos sujeitos 

acreditava que deve existir um talento natural para a Matemática. Discurso análogo a esse 

foi encontrado no estudo de Araújo (2013) ao relatar que, entre seus alunos, era comum a 

ideia de que o professor dessa disciplina deve ser inteligente, demonstrando a existência de 

uma representação social de que a Matemática é para pessoas privilegiadas, inteligentes, ou 

seja, com um dom natural. 

Essa ideia compartilhada por muitos, segundo Silveira (2002, p. 6), remonta à época 

de Pitágoras e Platão, em que a Matemática era vista como a “rainha das ciências”. No 
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entanto, embora o discurso de que a Matemática “é para poucos” seja assumido por muitos, 

ele tem menos impacto na maneira como as pessoas percebem a Matemática do que aquele 

que diz: “Matemática é difícil” (SILVEIRA, 2002). 

 

e) Os homens entendem mais Matemática do que as mulheres 

 

Incluímos essa frase porque percebemos nas respostas dos estudantes nos primeiros 

instrumentos aplicados, de forma implícita, certo julgamento conduzindo a essa ideia. 

Em seu livro “O homem que calculava”, Malba Tahan29 conta a história de um xeique 

que contratou um sábio para ensinar Geometria à sua filha. Surpreso, o sábio disse ao xeique: 

“É mais fácil uma baleia ir a Meca, em peregrinação, do que uma mulher aprender 

Matemática” (TAHAN, 2001, p. 48). Beremiz (o homem que calculava), quem o xeique 

contratou após se sentir indignado com a fala do sábio, aceitou a tarefa de ensinar Geometria 

à sua filha, dizendo: “A inteligência feminina, quando bem orientada, pode acolher, com 

incomparável perfeição, as belezas e os segredos da ciência” (p. 48). 

Todos os estudantes entrevistados discordaram dessa ideia e demonstraram um certo 

descontentamento e indignação diante dela. Alguns justificaram dizendo que não é uma 

questão de gênero como Kevin, Jheni e PH: 

Kevin: “Os dois, sexo não tem nada a ver” (06/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Jheni: “Não é questão de gênero, é questão de praticar e entender” (01/08/2019 – 
Segunda Entrevista). 
PH: “Não é uma questão de gênero” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 

 

Outras classificaram essa frase como machista, em suas palavras: 

Nicole: “Esta frase aí é totalmente machista. Essa frase... assim, não concordo” 
(06/08/2019 – Segunda Entrevista). 
Sofia: “Completamente errado, completamente. Porque existem mulheres que são 
muito melhores do que os homens e isso é só uma frase machista que não tem nada 
a ver” (01/08/2019 – Segunda Entrevista). 

 

Porém, Gustavo, apesar da negativa a essa ideia, completou com a frase: 

Gustavo: “Mas se for colocar em geral na sala, todas que eu tive, os homens, em 
Matemática, foram melhores. Entendiam mais” (07/08/2019 – Segunda Entrevista). 

 

                                                           
29 Pseudônimo criado na década de 1920 pelo escritor e professor brasileiro Júlio Cesar de Melo e Sousa, tendo 

escrito o livro de ficção brasileira intitulado “O homem que calculava” em 1938. Fontes: 
https://pt.wikipedia.org e https://www.malbatahan.com.br. Acessados em: 10 jan. 2020. 
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A partir das respostas ao questionário e à primeira entrevista às perguntas 

“Como seus responsáveis se relacionam com a Matemática?” e “O que seus familiares falam 

sobre a Matemática?”, respectivamente, evidenciamos o seguinte cenário: Gostando ou não 

de Matemática, as mães de Nicole, Gustavo e Sabiá têm dificuldade em relação a essa 

disciplina, enquanto seus pais, gostando ou não de Matemática, não apresentam dificuldade, 

na visão dos estudantes. Tomando como parâmetro os níveis escolares dos pais, para Sofia 

e PH, as mães têm mais dificuldades com a Matemática do que seus pais, embora suas mães 

tenham maior grau de escolaridade. 

Os estudantes da pesquisa de Ramos (2003, p. 413) discordaram da frase “A 

matemática é mais para homens do que para mulheres”. Embora na sociedade atual a mulher 

seja reconhecida como tendo os mesmos direitos dos homens, para Souza (2018), esses 

direitos, muitas vezes, não são incorporados às práticas sociais. O preconceito e a 

discriminação no meio acadêmico, principalmente nas áreas das ciências exatas, em relação 

à mulher, segundo o autor, são rotineiros e passam despercebidos na maioria das vezes. 

Sobre essa mesma ideia, Barrosa (2016, p. 34) ressalta que a concepção de que “os homens 

são naturalmente melhores em Matemática do que as mulheres”, muitas vezes não é 

percebida e às vezes negada nas práticas sociais, porém ela existe, ou melhor, persiste. No 

entendimento do autor, “os processos de construção e solidificação dessas ideias são muito 

mais antigos do que podemos imaginar”. Na história temos poucos registros de nomes de 

mulheres relacionadas à Matemática e essa “superioridade” masculina persiste em outras 

áreas sociais. 

Para Moscovici (2017), semelhante ao que acontece com um provérbio que, 

gradativamente, separa de quem primeiramente o disse e torna-se um dito do dia a dia, os 

estereótipos passam a ser utilizados como uma forma de compreensão de si mesmo e de 

outros. Separado de seu habitat natural, seu paradigma figurativo adquire independência, 

passando a ser aceito como uma realidade clara e convencional. 

A partir do que discutimos na dimensão social, na qual avaliamos o relacionamento 

dos familiares e amigos com a Matemática, apresentamos, na Figura 7, as representações 

dos estudantes relacionadas aos aspectos: a importância que os pais dão ao sucesso em 

Matemática e ao seu estudo, importância dada pelos amigos ao estudo da Matemática, 

competência e relação do grupo de amigos com a Matemática, influência do professor de 

Matemática e posicionamento dos estudantes diante de estereótipos aceitos na sociedade. 
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Figura 7 – Representações da dimensão social 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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5.1.4 Dimensão Instrumental: Como se descreve a Matemática – O que é? Para que 

serve? 

 

Para o estudo da representação social da Matemática na dimensão instrumental, nos 

atentamos a aspectos relacionados à importância atribuída à Matemática, percepção da 

utilidade da Matemática escolar e da importância da Matemática para o futuro. 

Perguntamos aos estudantes: “Você acha que aprender Matemática é útil? Por quê?”. 

As respostas evidenciaram que quase todos os estudantes acreditavam que aprender 

Matemática é útil, ainda que tenham apresentado dificuldades em assimilar seus conteúdos. 

Nicole: “Porque tá em tudo” (08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Kevin: “Porque usa de tudo da Matemática” (06/08/2019 – Primeira Entrevista). 
Jheni: “Tudo envolve Matemática” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, porque Matemática tem tudo em sua vida” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Gustavo: “Porque Matemática tá em tudo” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sofia: “A gente usa Matemática pra tudo nessa vida, né? Se você vai numa padaria 
e você vai com um dinheiro a mais do que você precisa pagar, você tem que saber 
quanto de troco a mulher tem que te entregar, porque, senão, ou ela te entrega a 
mais ou ela te entrega a menos” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
MN: “Porque um dia você vai precisar de Matemática pra tudo” (09/05/2019 – 
Primeira Entrevista). 
Nath: “É muito, igual no dia a dia tem Matemática” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
Sabiá: “A gente precisa disso na vida, né? Então, no curso, meu curso, a gente 
trabalha muito com a Matemática, isso daí eu sei. Então se a gente não se esforçar 
pra aprender, a gente não vai ter boa facilidade com o curso assim como um todo” 
(07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
PH: “Qualquer estrutura que você vê na rua tem Matemática. Se não tivesse 
Matemática não ia ter prédio, não ia ter casa, não ia ter nem bloco de tijolo certinho, 
não ia ter” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

 

A maioria dos estudantes não especificou a utilidade da Matemática em suas 

respostas. No entanto, em outros momentos, utilidades da Matemática foram mencionadas, 

por exemplo, relacionando-a a situações do dia a dia e a provas de desempenho escolar. 

Jheni: “Quando você vai dar um troco pra alguém, vender uma coisa ou comprar 
uma coisa, tem Matemática” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sofia: “A questão do ENEM. No ENEM, a nota da Matemática tem um grande peso 
no ENEM, então você tem que fazer bastante Matemática pra passar” (06/05/2019 
– Primeira Entrevista). 

 

A resposta de Jheni nos faz refletir sobre os PCNs (BRASIL, 1997) quando esses 

documentos nos alertam que há uma distorção sobre o entendimento de “cotidiano”. 
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Trabalha-se, muitas vezes, somente aquilo que, supostamente, faz parte do dia a dia do 

estudante, descartando conteúdos importantes porque são julgados não interessantes ou não 

fazerem parte da prática imediata dele. A BNCC (BRASIL, 2017a) esclarece que o cotidiano 

se refere às questões do mundo do trabalho e da comunidade e não somente às atividades do 

dia a dia. 

Para Sofia, que quer cursar Medicina, a Matemática tem utilidade para a prova do 

ENEM: “Matemática tem um grande peso no ENEM”. Acreditamos que ela fez essa 

afirmação porque a área Matemática e suas tecnologias têm como única protagonista a 

disciplina Matemática, diferente da área Linguagens, Códigos e suas tecnologias, por 

exemplo, na qual disciplinas como Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, 

Educação Física, Artes e Tecnologia da Informação e Comunicação dividem o protagonismo 

(Matriz Referência do ENEM)30. 

A representação social da Matemática é influenciada por algumas mídias digitais. 

Devido a elas, as representações sociais, que podem se iniciar numa esfera menor, assume 

uma dimensão quase global. Scagion (2018, p. 84) concorda que a representação social de 

que “a Matemática está em tudo” é influenciada pelos meios de comunicação que cria essa 

e outras ideias e as propagam por uma esfera maior e cita como exemplo o título da “Semana 

Nacional da Ciência e Tecnologia” que foi amplamente divulgado, “A Matemática está em 

tudo”31. 

Assim como nossos sujeitos de pesquisa, os estudantes da modalidade EJA dos 

estudos de Araújo (2013) percebem a Matemática como algo útil para o dia a dia. Assim, a 

Matemática se tornou importante por possibilitar um futuro melhor, tanto social, econômica 

ou educacional. No entanto, eles atribuem maior importância aos procedimentos e 

algoritmos da Matemática do que aos seus conceitos e às suas relações/conexões. Essa 

importância marcada pela utilidade também foi percebida nos estudos de Scagion (2018). 

Cunha (2017) concorda que a Matemática está presente na execução de tarefas do 

dia a dia, desde uma simples compra até em um investimento financeiro grande. Está 

presente em todas as profissões, todas as áreas da educação e, com o avanço tecnológico, 

tornou-se essencial para a sociedade e por isso ela é considerada, nas escolas, uma disciplina 

                                                           
30 BRASIL, Ministério da Educação. Matriz de Referência ENEM. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/matriz-de-referencia>. 
Acesso em: 02 fev. 2020. 

31 Esta frase foi mencionada em outras dimensões e retornamos a ela porque foi dada como resposta a questões 
diferentes. 
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importante. O autor destaca que ela nos condiciona a criar um senso crítico e a pensar, 

exercitando o raciocínio. 

Perguntamos também aos estudantes, no questionário e na entrevista, se o que se 

aprende na escola pode ser útil para a sua futura profissão. Algumas respostas foram: 

Nicole: “Sim. Matemática é útil para tudo, independente da profissão” (30/04/2019 
– Questionário) e “Acho que sim, né? Toda, não?” (08/05/2019 – Primeira 
Entrevista). Ela quer ser Engenheira Civil. 
Jheni: “Sim, pois quero ser cirurgiã e preciso dela para isso” (02/05/2019 – 
Questionário) e “Sim, porque médica tem que saber Matemática, né?” (06/05/2019 
– Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, eu acho assim, Matemática é todos cursos pra mim, Matemática é... 
tem que saber Matemática porque praticamente quase todas as coisas pra você fazer 
hoje você precisa saber Matemática” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). Ele ainda 
não decidiu a profissão, porém quer alguma profissão ligada à área das Exatas. 
Gustavo: “Eu vou levar muitas coisas porque é uma profissão que depende muito da 
Matemática” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). Ele queria trabalhar como Técnico 
Metalúrgico, porém se não conseguir, continuará estudando. 
Sofia: “Sim, pois para eu chegar na minha futura profissão, eu terei que estudar 
bastante a Matemática, já que esta cai em grande peso no ENEM” (02/05/2019 – 
Questionário) e “A profissão tem que saber sim, porque quando eu for fazer Medicina 
eu vou ter cálculo, aí vou ter que saber tudo que aprendi no Ensino Médio” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nath: “Sim, porque tem matemática em nosso dia a dia. Em tudo” (20/04/2019 – 
Questionário) e “Muita, porque eu tenho que saber os cálculos certinhos, onde vou 
ter que cortar, vou ter que colocar mais, esse negócios assim” (06/05/2019 – 
Primeira Entrevista). Ela pretendia ser Médica. 
PH: “Acho que sim, porque tudo nessa vida há Matemática” (30/04/2019 – 
Questionário). Ele quer continuar estudando, porém não sabe que carreira seguir. 
Sabiá: “Acho que sim porque aprender o básico que é mais cobrado em Matemática” 
(06/05/2019 – Questionário) e “Acho. Eu acho que sim” (07/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 

 

Sabiá quer trabalhar como Técnico Metalúrgico, porém, paralelamente, continuar 

estudando: 

“Eu pretendo trabalhar, mas eu não vou parar de estudar, não. Eu vou trabalhar e, 
se tiver necessidade de trabalhar num período do dia todo, vou trabalhar até tantas 
horas, aí, tipo, eu estudo. Mas se eu não puder procurar escola, eu vou estudar 
sempre em casa mesmo” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
 

Kevin, que quer ser Professor de Educação Física, respondeu: “Não, porque depois 

que eu formar eu quero fazer educação física” (Questionário). Porém, na entrevista, disse 

que “sim” porque após o questionário aplicado ele pesquisou sobre a importância da 

Matemática para essa profissão e concluiu que a Matemática pode ser útil: “Eu já estudei, 

já pesquisei, já, sobre”. 
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Por esses relatos, podemos perceber que a Matemática tem utilidades para resolver 

situações simples do dia a dia (comprar algo e saber o troco, descontos em comércio, ter 

noção de alguma medida de peso ou comprimento) ou para dar prosseguimento aos estudos. 

A importância dessa disciplina foi mais demonstrada pelos estudantes que pretendem seguir 

profissões nas áreas de Exatas (Engenharia Civil e Técnico Metalúrgico) e Medicina. 

Pedimos aos estudantes, que acreditavam que a Matemática que se aprende na escola 

ajuda a resolver situações do seu dia a dia, nos dessem exemplos dessa aplicação. Nas 

palavras deles: 

Nicole: “Matemática que eu aprendo na escola? Quando você vai, por exemplo, 
comprar alguma coisa, cê quer vê o preço de algo, entendeu? Cê quer ver vantagens 
e desvantagens dos preços” (08/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Jheni: “Tudo tem Matemática, né? Não tem como escapar disso. Quando você vai 
dar um troco pra alguém, vender uma coisa ou comprar uma coisa, tem Matemática” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nenem: “Ah, aprender tabuada isso tudo. Aí depois você até sabe fazer conta de cor, 
uai, sem precisar de calculadora, uai, igual se o cara vender alguma coisa pra você, 
aí dá pra fazer em mente” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sabiá: “Na hora de fazer cálculo mesmo, tirar porcentagem de uma oferta que tem 
5% de desconto, esses negócios aí, ajuda a identificar mais onde comprar uma coisa 
ou dar troco pra pessoa, aí ajuda no dia a dia mesmo. Para ver a distância a 
percorrer até um lugar” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Sofia: “O básico na Matemática é o que a gente tem que aprender pra vida. [...] As 
continhas de mais, de menos, de subtração, de multiplicação [...], mas tem muitas 
outras coisas também que precisa. Se você quer entrar numa faculdade, tudo que 
aprende na sala de aula você tem que saber pra você ter uma nota boa no ENEM” 
(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
MN: “Você compra... vai lá na lanchonete, compra dez balas e tem que dividir as 
balas” (09/05/2019 – Primeira Entrevista). 
Nath: “[...] você tem uma conta na calculadora e tal” (06/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 
PH: “[...] você vai no mercado comprar ração, você tem que saber quantos quilos 
tem aquele saco de ração, quanto tempo vai durar. E é isso” (07/05/2019 – Primeira 
Entrevista). 

 

Essa forma de conceber a Matemática somente a partir de sua utilidade em situações 

simples é criticada por Araújo (2013). A autora ressalta que a Matemática tem muitas 

utilidades, principalmente no campo científico. 

O estudante Gustavo acreditava que a Matemática que se aprende na escola não tem 

muita utilidade para resolver situações do dia a dia: “Depende, porque tem muita matéria 

da Matemática que a gente só aprende aqui na escola, não leva pra vida. Muitas coisas que 

a gente não vai precisar” (06/05/2019 – Primeira Entrevista), contradizendo a resposta dele 
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de que a “[...] Matemática tá em tudo” na mesma entrevista, ao responder se aprender 

Matemática é útil. 

Quase a totalidade dos estudantes entrevistados acreditava que a Matemática tem 

utilidade, contrariando o que muitas vezes escutamos dos nossos estudantes: “a Matemática 

não serve para nada”, “não sei para que aprender isso; não vou usar mesmo”. No entanto, a 

utilidade da Matemática parece se restringir ao uso de operações básicas em situações 

cotidianas de compra, venda etc. Na maioria das vezes não são dados exemplos de situações 

em que a Matemática mais complexa seja realmente necessária. Isso está em conformidade 

com o que apresenta Ramos (2003) ao descrever resultado semelhante: 

 

Todavia, sendo a sua utilidade pacificamente aceite, fica claro que para os 
entrevistados (inclusivamente para as professoras) atendendo ao tipo de tarefas 
que a grande maioria dos indivíduos tem de desempenhar na sua vida diária, basta 
um nível de conhecimentos matemáticos relativamente baixo (essencialmente as 
ferramentas de cálculo); níveis mais avançados de matemática apenas farão 
sentido para aqueles que na sua vida escolar futura vierem a ter necessidade disso 
(RAMOS, 2003, p. 484). 

 

Scagion (2018) também apresenta resultados semelhantes aos obtidos em nossa 

pesquisa e os de Ramos (2003), naquilo que se refere aos exemplos dados pelos estudantes 

da Matemática dita útil. Para o autor: 

 

Na fala dos participantes, quase não aparecem elementos do mundo reificado 
matemático. Por quê? Entendemos que, mesmo estando em uma sociedade 
globalizada, em que as pessoas têm muito acesso às informações, as notícias do 
mundo acadêmico matemático são apresentadas por uma mídia mais restrita, 
quando são compartilhadas. Um exemplo é fazer o imposto de renda; muitos 
sabem que é preciso fazer e pagar, mas o conhecimento matemático por trás é um 
conhecimento do universo reificado, porém essa atividade não é apresentada pela 
mídia. Agora, se perguntarmos sobre soja, genética, esse panorama muda, porque 
são coisas que aparecem mais na mídia e são mais palpáveis para a população 
(SCAGION, 2018, p. 91). 

 

Os relatos apresentados na dimensão instrumental estão baseados na percepção da 

utilidade da Matemática escolar e de sua importância para o futuro. A partir deles, 

apresentamos na Figura 8 as representações dos estudantes relacionadas à sua forma de 

pensar, sentir e agir sobre esses aspectos. 
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Figura 8 – Representações da dimensão instrumental 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
 

 

5.2 Tensões da Matemática 

 

Ao buscar consensos com seu grupo, formar opiniões e assumir posições sobre a 

representação social de um objeto, o indivíduo passa por momentos de tensões. Esses 

períodos são denominados por Moscovici (2017) de pressão à inferência, ou seja, o sujeito 

sofre uma pressão para formar uma opinião sobre um objeto, organiza-se e adota opiniões 

semelhantes às de outros. Para o autor (p. 277), o indivíduo se utiliza da seguinte razão: “Há 

menos idéias que homens, portanto todos os homens com idéias semelhantes são parecidos”. 

Para responder à nossa pergunta, foi necessário desvelar as representações que esses 

estudantes têm sobre a Matemática considerando seus contextos e suas práticas individuais. 

Partindo do pressuposto de Ramos (2003) de que, na construção dessas representações 

sociais, os sujeitos sofrem diferentes influências que resultam em diferentes representações 

sobre a Matemática, trilhamos um caminho que passou pela interação do estudante com essa 

disciplina, enveredamos pelos sentimentos diante dela, seguimos marcas deixadas por 

professores, familiares, amigos e mídias e alcançamos a visão quanto à sua utilidade. 
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As respostas dos estudantes evidenciaram momentos de tensão, e a seguir 

apresentamos alguns. 

Nicole nem sempre sentiu-se motivada para aprender Matemática. Ela apresentava 

dificuldades para aprender seus conteúdos. A relação com os professores, ao longo de sua 

trajetória escolar, não foi turbulenta. Contudo, nessa relação não havia um ingrediente que 

movesse Nicole rumo à Matemática. Esse cenário mudou quando, em resposta aos sinais da 

estudante para as suas dificuldades, os professores a ensinaram que podemos utilizar 

conhecimentos matemáticos em tudo: “Eu fui fazendo sinal pros professores e eles foram 

me ensinando que Matemática não é... você pode aplicar em tudo na vida, entendeu? Aí, 

tipo... não é só contas, tem tudo um porquê” (08/05/2019 – Primeira Entrevista).  Ao 

apresentarem a Matemática como algo útil para a vida, os professores contribuíram para que 

Nicole a representasse de outra forma. A tensão gerada pela Matemática a fez representá-la 

como algo útil, causando um desequilíbrio na forma como Nicole agia. Embora admita sua 

dificuldade diante da Matemática, Nicole é muito dedicada aos estudos. Essa dedicação, em 

alguma medida, parece ser resultado da tensão mencionada. 

A representação utilitária da Matemática também foi criada a partir de tensões 

geradas pela Matemática sobre MN, Jheni, Nath, Nenem e Sofia. No entanto suas 

manifestações foram de formas distintas para cada um. MN, por exemplo, sentia-se motivado 

para aprender Matemática nos primeiros anos de vida escolar porque tinha facilidade para 

aprender seus conteúdos. À medida que os anos foram passando, a facilidade foi diminuindo 

a ponto de MN considerar “normal” obter notas ruins nos testes de Matemática e isso afetou 

sua motivação de forma negativa. Esse quadro mudou quando passou a considerar a 

Matemática como algo necessário “em tudo”. Isso passou a ser motivo para sua maior 

dedicação aos estudos: “Agora vou começar a estudar” (30/04/2019 – Questionário) e “um 

dia você vai precisar de Matemática pra tudo [...]quase tudo precisa de matemática” 

(09/05/2019 – Primeira Entrevista). 

A história de Jheni se parece muito com a de MN, naquilo que se refere à motivação 

para aprender Matemática. Sentia-se motivada no início de sua vida escolar porque 

considerava seus conteúdos fáceis. Com o tempo essa facilidade foi diminuindo e, junto, a 

sua motivação. Ao escolher a sua futura profissão Jheni percebeu que os conteúdos que 

aprendia em Matemática poderiam ser úteis: “[...] porque médica tem que saber 

Matemática, né? [...]tem medicamentos, você tem que falar do que a pessoa vai precisar, 

né? Tem que envolver Matemática, né?” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 
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Como Jheni, Nath quer seguir a carreira de médica. No início de sua vida escolar, 

sentia-se motivada, mas não se dedicava aos estudos porque apresentava muita dificuldade 

para aprender os conteúdos de Matemática. Esse quadro mudou quando percebeu que a 

aprendizagem desses conteúdos seria importante para sua futura profissão: “[...] porque eu 

tenho que saber os cálculos certinhos, onde vou ter que cortar, vou ter que colocar mais, 

esses negócios assim” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

Nenem também se sentia motivado para aprender Matemática nos primeiros anos de 

sua vida escolar. Nessa época obtinha bons rendimentos nas avaliações que foi piorando com 

o tempo porque não conseguia entender a explicação de uma professora. Como consequência 

sua motivação também diminuiu. Julgava sua mãe inteligente. Ela o colocava para estudar e 

o motivava a fazer algum curso relacionado à Matemática. Assim, para Nenem: 

“Matemática é todos cursos pra mim32, Matemática é... tem que saber Matemática porque 

praticamente quase todas as coisas pra você fazer hoje você precisa saber Matemática” 

(06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

Quando Sofia estava no quinto ano, a professora de Matemática que lecionava para 

sua turma tinha o hábito de chamar a atenção dos alunos de forma áspera quando eles 

erravam a resolução dos problemas no quadro. Isso gerava um medo em Sofia que a 

desmotivava, dificultando sua aprendizagem. A partir do sexto ano, Sofia passou a estudar 

por conta própria porque, em sua opinião, os conteúdos matemáticos seriam necessários para 

seu ingresso no curso de Medicina: “Eu melhorei um pouquinho mais em Matemática 

porque eu comecei a estudar mais a Matemática. Todos os testes que tem eu estudo, todos 

os deveres de casa eu faço, aí eu melhorei muito. [...]Se você quer entrar numa faculdade, 

tudo que aprende na sala de aula você tem que saber pra você ter uma nota boa no ENEM. 

[...] a nota da Matemática tem um grande peso no ENEM, então você tem que fazer bastante 

Matemática pra passar” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

A representação da Matemática como algo útil: para tudo na vida (MN), para uso na 

futura profissão (Jheni e Nath), como base para todos cursos (Nenem), para estudos 

preparatórios (Sofia), ainda que os estudantes admitissem ter dificuldades em Matemática, 

contribuiu para aumentar a dedicação aos estudos. 

Na Figura 9 está representado um esquema da pressão à inferência nos casos de 

Nicole, MN, Jheni, Nath, Nenem e Sofia. 

                                                           
32 Por esse trecho, estamos entendendo que a Matemática é importante para todos cursos. 
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Figura 9: Pressão à inferência exercida pela Matemática e atitude diante da RS “Matemática é útil” 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
 

 

PH sentia-se perdido e desmotivado para aprender Matemática nos primeiros anos 

escolares. A relação com os professores, ao longo de sua vida escolar, foi um pouco 

conturbada. Segundo ele, quando seus professores não conseguiam sanar suas dúvidas, 

deixava de prestar atenção em suas explicações. Esse cenário mudou um pouco quando ele 

passou a assistir a vídeos na Internet para tentar aprender os conteúdos dados e isso o fez 

sentir-se mais preparado: “Quando eu não entendo o assunto, eu falo qual que é a minha 

dúvida, não me ajuda em nada, eu acabo não prestando atenção na aula e deixo pra estudar 

em casa. Ele não tira me dúvida então dou um jeito de eu mesmo tirar minha dúvida. [...] 

vídeo-aulas [...] As primeiras coisas foi ficando fáceis, mas no começo eu me sentia perdido 

até aperfeiçoar” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). 

Sabiá nem sempre gostou de estudar Matemática. Antes de iniciar seus estudos, ouvia 

sempre que a Matemática era uma disciplina muito difícil e isso o amedrontava. Após seu 

ingresso na escola, com o tempo, Sabiá foi aprendendo cada vez mais, tendo mais facilidade 

o que, em nossa opinião, amenizou seu medo dessa disciplina: “[...] porque quando falava 

de Matemática eu já pensava: Nó! É difícil demais, tenho medo de errar muita conta. Nossa 

Senhora! É difícil demais [...] e, tipo, eu carregava comigo. Nossa! Vai ser difícil demais. 

Muita gente falava que era difícil, aí eu falava: então deve ser difícil demais estudar 

Matemática, mas acabou que eu fui aprendendo mais, fui tendo mais facilidade um pouco. 

Aí, eu domino até hoje aprender Matemática” (07/05/2019 – Primeira Entrevista). Embora 

admita ter um pouco de dificuldade para aprender determinados conteúdos da Matemática, 

Sabiá é muito dedicado aos estudos, estudando em todos os horários ociosos. 

Ao demonstrar facilidade em aprender os conteúdos dessa disciplina, PH e Sabiá 

passaram a representar a Matemática de outra forma. A representação da Matemática como 

algo fácil foi gerada pela tensão exercida pela Matemática que os estimulou a se dedicarem 

mais tempo aos estudos. 
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Podemos esquematizar, na Figura 10, a pressão à inferência nos casos de PH e Sabiá. 

 

Figura 10: Pressão à inferência exercida pela Matemática e atitude diante da RS “Matemática é fácil” 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
 

 

Gustavo só se sentia motivado para aprender Matemática nos primeiros anos 

escolares porque considerava seus conteúdos fáceis para aprender. A cada ano, apresentando 

maior dificuldade para aprender, ficou desestimulado para estudar essa disciplina. Ele 

estudava somente para as tarefas. O estudante não percebia nenhuma aplicabilidade da 

Matemática no seu dia a dia, justificando que muitas coisas que se aprendem na escola não 

têm utilidade na vida: “tem muita matéria da Matemática que a gente só aprende aqui na 

escola, não leva pra vida. Muitas coisas que a gente não vai precisar” (06/05/2019 – 

Primeira Entrevista). Ao representar a Matemática como algo de pouca utilidade, Gustavo 

passou a representá-la de outra forma. Essa representação criou um desequilíbrio na forma 

como ele agia. Embora gostasse de estudar Matemática, Gustavo não percebia muita 

utilidade da Matemática e por essa razão não se dedicava muito aos estudo: “Só final de 

semana, se tiver algum trabalho” (06/05/2019 – Primeira Entrevista). 

Na Figura 11, esquematiza-se a pressão à inferência no caso de Gustavo. 

 

Figura 11: Pressão à inferência exercida pela Matemática e atitude diante da RS “Matemática pouco útil” 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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Kevin não tinha motivação para aprender Matemática porque a considerava 

complicada. Sua relação com os professores, ao longo de sua trajetória escolar, nem sempre 

foi amigável. Diferente do que sucedeu com os outros, esse quadro mudou quando iniciou 

seus estudos no Instituto Federal: “[...] antes de eu estudar eu tinha vontade de estudar, mas 

agora não. [...]mudou esse ano que eu vi pra cá, né? Esse ano vou estudar pra burro” 

(09/05/2019 – Primeira Entrevista). Sua motivação para estudar Matemática parece não estar 

relacionada às representações sociais sobre essa disciplina e, sim, à representação que esse 

estudante e muitas pessoas têm do Instituto Federal como referência na região onde se 

localiza. 

A partir das informações citadas, a pressão à inferência, sofrida para formar uma 

opinião sobre a Matemática, pode implicar no estudante pensamentos, sentimentos e ações 

de forma positiva ou negativa. A visão utilitária dessa disciplina e a facilidade para aprender 

seus conteúdos, por exemplo, implicaram de modo positivo, estimulando maior dedicação 

aos estudos. Por outro lado, a visão pouco utilitária, implicou de modo negativo, 

desmotivando para aprendizagem. 

Pelas respostas dos entrevistados, pudemos notar que uma imagem negativada da 

Matemática circula na sociedade e é partilhada por muitos. A dificuldade sentida pelos 

estudantes no processo de aprendizagem dessa disciplina contribui para a criação e 

circulação dessa representação. Assumir como nosso o discurso do outro parece ser mais 

apropriado, posto que isso pode nos dar impressão de pertencimento ao grupo. 

Após apresentarmos as representações dos estudantes, sujeitos, relacionadas à sua 

forma de pensar, sentir e agir nas dimensões escolar, afetiva, social e instrumental, e 

investigar as possíveis tensões que a Matemática exerce sobre o grupo de estudantes da 

pesquisa, fazendo com que esses estudantes adotem opiniões semelhantes às de outros, 

caminhamos para as considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elaborada por Serge Moscovici, a partir de sua tese defendida em 1961, a Teoria das 

Representações Sociais introduz o conceito de representação social, que permite a abstração 

de um objeto real, associando a ele uma ideia compartilhada entre os indivíduos, nos 

proporcionou desenvolver um estudo nas perspectivas de Moscovici (2012, 2017) e Jodelet 

(2001, 2009, 2017). 

Percebendo os poucos estudos no Brasil embasados na TRS, tomando como sujeitos 

estudantes e objeto, Matemática, reforçamos, aqui, a relevância em estudar a representação 

social da Matemática sob uma visão desses agentes centrais do processo educativo. A partir 

desse estudo, confirmamos que os estudos abordando o fracasso escolar não priorizam as 

representações sociais dos estudantes. 

As ponderações de vários autores, apresentadas nesse estudo, reforçaram que a 

representação social que o estudante tem sobre a Matemática pode influenciar sua relação 

com essa disciplina, aumentando o índice do fracasso escolar. Estudar a forma de pensar 

sentir e agir dos estudantes sobre a Matemática em suas dimensões escolar, afetiva, social e 

instrumental, que são interdependentes, pôde nos proporcionar uma reflexão em torno da 

representação social sobre essa disciplina, temida e rejeitada por muitos. 

Pensando em fornecer um debate que pode contribuir para uma reflexão em torno 

desse fracasso, escolhemos como sujeitos da pesquisa, estudantes da primeira série do 

Ensino Médio de um Instituto Federal, iniciantes de um novo ciclo escolar, os quais deverão 

decidir entre seguir uma carreira profissional e/ou dar continuidade em seus estudos. Nesse 

sentido, algumas indagações nortearam nossa pesquisa como: Que representações sociais os 

estudantes têm a respeito da Matemática? Que relações os estudantes estabelecem com a 

Matemática? Existem representações sociais que influenciam no comportamento do 

estudante diante da Matemática? 

Entendendo a importância de estudar a representação social que o estudante tem 

sobre a Matemática, nos propusemos a responder a seguinte questão de investigação: A 

Matemática é algo que tensiona um grupo de estudantes da primeira série do Ensino 

Médio de um Instituto Federal Mineiro? Se sim, como? 

A partir dessa pergunta, definimos nosso objetivo geral que foi investigar se a 

Matemática é algo que tensiona um grupo de estudantes da primeira série do Ensino Médio 

de um Instituto Federal Mineiro e, se isso ocorrer, investigar suas tensões. 
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Os resultados evidenciaram que, para os sujeitos da pesquisa, a imagem da 

Matemática está associada a seus conteúdos escolares ou a algo que possa servir de 

instrumento para suas futuras profissões ou para a vida. Eles se apoiam nessas utilidades 

(profissão e vida) para gostar de estudar, apesar de terem dificuldades em aprender seus 

conteúdos. 

A percepção que os estudantes de matemática está relacionada à facilidade e/ou 

dificuldade que apresentam ao tentar aprender os conteúdos dessa disciplina. A linguagem 

própria da Matemática dificulta sua aprendizagem, enquanto a explicação do professor pode, 

tanto facilitar quanto dificultar. Para esses estudantes, o sucesso na Matemática depende, 

quase que exclusivamente, da sua dedicação aos estudos e atenção às explicações do 

professor. Pudemos perceber que um bom relacionamento entre professor e estudante é 

importante e que um relacionamento ruim pode gerar desinteresse pela aprendizagem dessa 

disciplina. 

Percebemos, no meio acadêmico, uma preocupação em relação à aprendizagem da 

Matemática, principalmente por ser considerada como uma disciplina de difícil compreensão 

e que contribui para o insucesso escolar. A dificuldade de compreensão foi uma das razões 

que contribuíram para que os estudantes deixassem de ter motivação para estudar. Outro 

motivo foi o medo desenvolvido diante dessa disciplina ao longo de suas vidas escolares. 

Porém, para muitos, a superação do medo, a dedicação aos estudos e o amparo do professor 

contribuíram para o aumento dessa motivação. 

Entendemos que as representações sociais dos estudantes sobre a Matemática podem 

sofrer influências de seus contextos. Assim, pudemos perceber influências das 

representações de familiares, amigos e colegas de sala de aula ao longo das respostas dadas 

pelos estudantes. O professor, inserido no contexto do estudante, pode influenciar na relação 

afetiva deste com a Matemática. Compreensão e entendimento dos conteúdos, indignação, 

desmotivação e conformidade foram alguns sentimentos desenvolvidos pelos estudantes por 

influência dos professores. 

Para nos comunicarmos criamos, muitas vezes, estereótipos que são compartilhados 

coletivamente por um grupo e passa a ser modelo para outro grupo. A ideia estereotipada de 

que “tudo tem Matemática” foi mencionada várias vezes pelos estudantes da pesquisa. 

O fato da maior parte dos participantes terem uma representação social negativada 

da Matemática não significa que ela seja menos valorizada. De fato, por suas respostas, 

mesmo aqueles que se sentiam amedrontados ou desmotivados, reconheceram a importância 

dessa disciplina, principalmente no desenvolvimento de tarefas do dia a dia. 
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A partir das tensões exercidas pela Matemática sobre o grupo de estudantes dessa 

pesquisa, pudemos identificar as diferentes formas dos sujeitos representarem a Matemática 

dependendo das tensões vivenciadas. Diante das diferentes representações criadas, o 

estudante pode tomar a atitude de mais estudo e dedicação ou menos estudo e dedicação. 

Por meio dessa pesquisa, pudemos perceber a importância das representações sociais 

que os estudantes têm da Matemática como algo que afeta, diretamente, a sua forma de 

pensar, sentir e agir. Estudantes podem gostar, podem não gostar, podem dispensar maior ou 

menor dedicação aos estudos, podem sentir medo ou alegria diante dessa disciplina, 

implicados pelas representações sociais que têm da Matemática. Em um país no qual as 

mazelas relacionadas à Educação saltam aos olhos, é importante que representações 

negativadas da Matemática sejam amenizadas a partir de estratégias adotadas pelo professor 

de Matemática juntamente com a comunidade e que as políticas públicas possam propiciar 

meios de garantir, efetivamente, condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso 

do estudante na escola e dar condições para que tanto a escola quanto os docentes possam 

exercer suas atividades laborais com dignidade. 

Utilizar um Instituto Federal de Educação como campo para essa pesquisa nos faz 

refletir sobre a responsabilidade social desse estudo, pois a relação que o estudante 

estabelece com a Matemática, gostar ou não gostar, pode interferir em suas escolhas 

profissionais. 

Fazer essa pesquisa mudou nossa forma de pensar, sentir e agir numa sala de aula de 

Matemática, pois estudar as tensões provocadas pela Matemática e suas representações 

sociais em um grupo de estudantes nos fez refletir a respeito das nossas representações sobre 

a Matemática e sobre os estudantes. 

Diante disso, destacamos a importância em desenvolver estudos mais aprofundados 

das representações sociais da Matemática e de seu ensino envolvendo formação pedagógica 

de egressos de cursos de licenciatura, futuros professores, sobretudo na formação docente 

em comunidades cuja Educação é meio de transformação social. 

Entendemos que essa pesquisa não daria conta de tudo que envolve o fenômeno das 

representações sociais da Matemática. No entanto, a nosso ver, uma boa contribuição dada 

por ela é o fato de ter destacado a representação social da Matemática pelos estudantes, 

pouco explorada em outros estudos. Ousamos intencionar que esse estudo possa subsidiar e 

suscitar novas investigações no campo da Educação, pois outras pesquisas enfocando essa 

temática poderão contribuir para o avanço de discussões e reflexões na forma de pensar, 

sentir e agir dos estudantes. 
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APÊNDICE A 

CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 
Prezado (a) Diretor (a) Sr (a). .................................... 
 

 
 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada 
Representações Sociais da atemática: um estudo com alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio de um instituto federal mineiro nesta instituição de ensino pela Rossely Valoni de 
Jesus, aluna do Mestrado em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, 
sob orientação do Professor Dr. Edmilson Minoru homaz com o seguinte objetivo: investigar 
como um projeto composto por atividades voltadas para o ensino de Matemática pode 
contribuir para a mudança da representação social da Matemática e como essa mudança 
impactará a aprendizagem de um grupo de alunos. Para atingir tais objetivos, necessitamos 
ter acesso aos dados a serem coletados, de abril a junho de 2019, em aulas extraclasses do 
1º ano do Curso de Metalurgia e de um professor (a) do curso com o (a) qual iremos negociar 
uma entrevista livre. Lembramos que toda a pesquisa será custeada pelos pesquisadores, não 
causando ônus a esta instituição nem à Universidade dos pesquisadores. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo. Salientamos, 
ainda, que tais dados serão utilizados somente para a realização deste estudo ou como 
material para a escrita de artigos para publicação em revistas e periódicos. Caso a direção 
deseje, por qualquer motivo, esclarecer algum aspecto do projeto e/ou das atividades que 
serão desenvolvidas no mesmo, poderá entrar em contato com os pesquisadores (cujos 
endereços eletrônicos e telefones estão abaixo de seus nomes) e, em caso de dúvidas éticas, 
poderá recorrer ao Comitê de Ética e Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto 
(CEP/UFOP) Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – Centro de Convergência – 
cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta direção agradecemos, 
antecipadamente, a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 
que se fizerem necessários. 

Ouro Preto, _______ de ________________ de ________. 
 

____________________________________            _______________________________________ 
              Prof. Dr. Edmilson M. Torisu                                                         Rossely Valoni de Jesus 
                 (pesquisador responsável)                                                         (pesquisadora colaboradora) 
              email: edmilson@ufop.edu.br                                                    email: lilivaloni@yahoo.com.br 
 
 

(  ) Concordamos com a solicitação (  ) Não concordamos com a solicitação 

 
 

________________________________________ 
Nome do (a) Diretor (a) 

Nome da Escola 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE para pais ou 

responsáveis) 

  

Universidade Federal de Ouro Preto - Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática 

  

Título da pesquisa: Representações Sociais da Matemática: um estudo com alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio de um instituto federal mineiro  

  

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), em uma 

pesquisa educacional, cujo objetivo é investigar como um projeto composto por atividades 

voltadas para o ensino de Matemática pode contribuir para a mudança da representação 

social da Matemática e como essa mudança impacta a aprendizagem de um grupo de alunos 

da 1ª série do Ensino Médio. 

Para que a pesquisa possa ser realizada, precisaremos realizar encontros segundas 

e quartas-feiras de 10:40 às 11:30. Em alguns momentos, entrevistas com os alunos, que 

serão gravadas em áudio serão necessárias. O material coletado será destinado à análise 

posterior, exclusivamente em favor da pesquisa. 

Esclarecemos que a participação de seu filho (a) é voluntária e não haverá qualquer 

tipo de pagamento para participação na pesquisa. Seu filho (a) poderá deixá-la a qualquer 

momento, bem como se recusar a responder a qualquer pergunta que a ele (a) for feita, sem 

qualquer tipo de prejuízo. 

Um possível risco da pesquisa pode ser algum constrangimento, por parte dos 

alunos, durante as entrevistas e gravações em áudio, mas que será eliminado ou amenizado 

através de uma explicação no início das mesmas de que os alunos têm livre arbítrio de 

participar e que o objetivo das entrevistas não é buscar respostas certas ou erradas e que eles 

podem se sentir à vontade para responder. Se, contudo, algum aluno se opuser à gravação, o 

gravador de áudio será desligado e as anotações serão feitas manualmente, se os alunos 

permitirem. 

Os benefícios podem ser vários: contato com uma proposta de ensino de 

Matemática baseada em atividades que pode, da maneira como será conduzida, provocar 

mudanças da representação social negativada da Matemática nos participantes, ou seja, os 
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julgamentos, pensamentos, crenças, rejeição a essa disciplina, podem ser alterados. Espera-

se, também, que a pesquisa possa contribuir para diminuir as barreiras que atrapalham a 

aprendizagem da Matemática, considerada difícil, além de contribuir para a pesquisa na área 

de Educação Matemática. 

A participação é confidencial e em hipótese alguma o material coletado nas 

observações, gravações em áudio e entrevistas será divulgado, sem prévia autorização. Todo 

o material coletado será arquivado na sala nº 1-09, ICEB III do professor orientador dessa 

pesquisa, no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto – 

Campus Morro do Cruzeiro por cinco anos, assegurando-se o sigilo sobre a participação dos 

envolvidos no projeto. Após esse período, os dados serão destruídos. Os conhecimentos 

resultantes do estudo poderão ser divulgados em revistas, jornais, congressos, simpósios, 

uma dissertação de mestrado e um produto educacional. As identidades da escola e dos 

alunos serão salvaguardadas pelo uso de nomes fictícios. Caso o (a) senhor (a) não autorize 

a participação de seu filho (a), dele (a) nenhuma informação será coletada, incluindo 

registros escritos e quaisquer tipos de gravações. Além disso, a recusa em participar do 

estudo não acarretará qualquer tipo de punição ou eximirá o aluno de participar normalmente 

das atividades escolares no turno regular, pois as atividades da pesquisa serão realizadas em 

horários diferentes do turno regular. 

Para esclarecimento de qualquer dúvida, o (a) senhor (a) poderá entrar em contato 

com os pesquisadores responsáveis através dos telefones e/ou endereços eletrônicos 

constantes desse termo, e, em caso de dúvidas éticas, poderá recorrer ao Comitê de Ética e 

Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) Campus Universitário – Morro 

do Cruzeiro – Centro de Convergência – cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368. 

Agradecemos, desde já, a sua colaboração.  

 

 Agradecemos, desde já, a sua colaboração. 

 

Ouro Preto, ____ de ______________ de 2019. 

________________________________                      ________________________________                    
Professor orientador                                              Pesquisadora co-responsável 

             Edmilson Minoru Torisu                                               Rossely Valoni de Jesus 

Universidade Federal de Ouro Preto–ICEB III     Universidade Federal de Ouro Preto–ICEB III 

                 Tel: (31) 992803487                                                   Tel: (31) 980225226 

            email: edmilson@ufop.edu.br                                    email: lilivaloni@yahoo.com.br 
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 Consentimento para participação do aluno (a) como sujeito na pesquisa: Representações 
Sociais da Matemática: um estudo com alunos do primeiro ano do Ensino Médio de um 
instituto federal mineiro  

  

Eu li e entendi as informações e os detalhes descritos nesse documento. Autorizo a 

participação do (a) meu (minha) filho (a) nesta pesquisa de acordo com os procedimentos 

descritos no corpo deste documento. Autorizo a gravação em áudio das falas de meu (minha) 

filho (a) durante as entrevistas, bem como a recolha do material por ele produzido durante 

as atividades desenvolvidas. Todo o material coletado, referente a meu (minha) filho (a), 

poderá ser guardado e utilizado na dissertação resultante dessa pesquisa e de outros trabalhos 

decorrentes da mesma.  

  

Ouro Preto, ____ de ________________ de 2019  

  

  

__________________________________          __________________________________ 

Nome do responsável legal pelo (a) aluno (a) Assinatura do responsável legal pelo (a) aluno (a) 

  

________________________________                _________________________________                               

Nome do (a) aluno (a)                                             Assinatura do (a) aluno (a) 
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APÊNDICE C 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE para alunos menores 

de 18 anos) 

  

Universidade Federal de Ouro Preto - Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática 

  

Título da pesquisa: Representações Sociais da Matemática: um estudo com alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio de um instituto federal mineiro  

  

Por meio do presente documento, você está sendo convidado (a) a participar como 

voluntário (a) em uma pesquisa educacional cujo objetivo é investigar como um projeto 

composto por atividades voltadas para o ensino de Matemática pode contribuir para a 

mudança da representação social da Matemática e como essa mudança impacta a 

aprendizagem de um grupo de estudantes de sua turma, incluindo você. 

Para que a pesquisa possa ser realizada precisaremos que participe de um conjunto 

de atividades extraclasse e de entrevistas, as quais serão gravadas em áudio. Todas as suas 

respostas serão utilizadas somente para o estudo e possíveis artigos que dela derivem e 

somente os pesquisadores responsáveis terão acesso a elas. Esclarecemos que a sua 

participação é voluntária e não haverá qualquer tipo de pagamento para participação na 

pesquisa. Ressaltamos que você poderá deixar de participar a qualquer momento, bem como 

se recusar a responder qualquer pergunta sem qualquer tipo de prejuízo. 

Um possível risco da pesquisa pode ser algum constrangimento, por parte dos 

alunos, durante as entrevistas e gravações em áudio, mas que será eliminado ou amenizado 

através de uma explicação no início das mesmas de que os alunos têm livre arbítrio de 

participar e que o objetivo das entrevistas não é buscar respostas certas ou erradas e que eles 

podem se sentir à vontade para responder. Se, contudo, algum aluno se opuser à gravação, o 

gravador de áudio será desligado e as anotações serão feitas manualmente, se os alunos 

permitirem. 

Os benefícios podem ser vários: O contato com uma proposta de ensino de 

Matemática baseada em atividades e que pode, da maneira como será conduzida provocar 

mudanças da sua representação social negativada da Matemática, ou seja, os julgamentos, 
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pensamentos, crenças, rejeição a essa disciplina pode contribuir para diminuir as barreiras 

que atrapalham a aprendizagem da Matemática, considerada difícil. 

Sua participação é confidencial e, em hipótese alguma, o material coletado nas 

observações, gravações em áudio e entrevistas será divulgado com o seu verdadeiro nome. 

Todo o material coletado será arquivado na sala nº 1-09, ICEB III do professor orientador 

dessa pesquisa, no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto 

por cinco anos, assegurando-se o sigilo sobre a participação dos envolvidos no projeto. Após 

esse período, os dados serão destruídos. Os conhecimentos resultantes do estudo poderão ser 

divulgados em revistas, jornais, congressos, simpósios, uma dissertação de mestrado e um 

produto educacional. Seu nome e da escola serão salvaguardados pelo uso de nomes fictícios. 

Caso você não queira participar, nenhuma informação será coletada, incluindo 

registros escritos e quaisquer tipos de gravações. Além disso, a recusa em participar do 

estudo não acarretará qualquer tipo de punição ou o eximirá de participar normalmente das 

atividades escolares no turno regular. Caso você deseje, por qualquer motivo, esclarecer 

algum aspecto do projeto e/ou das atividades que serão desenvolvidas no mesmo, poderá 

entrar em contato com os pesquisadores (cujos endereços eletrônicos e telefones estão 

abaixo), e, em caso de dúvidas éticas, poderá recorrer ao Comitê de Ética e Pesquisa – 

Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) Campus Universitário – Morro do 

Cruzeiro – Centro de Convergência – cep@propp.ufop.br – (31) 3559-1368.  

  

Agradecemos, desde já, a sua colaboração. 

 

Ouro Preto, ____ de ______________ de 2019.  

  
________________________________                       ________________________________                    

Professor orientador                                              Pesquisadora co-responsável 

             Edmilson Minoru Torisu                                               Rossely Valoni de Jesus 

Universidade Federal de Ouro Preto–ICEB III     Universidade Federal de Ouro Preto–ICEB III 

                 Tel: (31) 992803487                                                   Tel: (31) 980225226 

            email: edmilson@ufop.edu.br                                    email: lilivaloni@yahoo.com.br 

  

 

__________________________________          __________________________________   

Nome do (a) aluno (a)                                        Assinatura do (a) aluno (a) 
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APÊNDICE D 

Questionário Inicial 

 

Prezado (a) aluno (a), o presente questionário visa coletar dados sobre os perfis dos 

participantes, bem como informações sobre a sua relação com a Matemática, ao longo de 

sua vida escolar e fora dela, a fim de captar suas percepções em relação ao objeto pesquisado. 

Peço sua colaboração para responder as perguntas a seguir. Lembrando que seus dados 

pessoais não serão divulgados e seu anonimato será garantido durante e após a realização 

dessa pesquisa. 

 

Nome:  

_____________________________________________________________________ 

Idade:  _______________       Cidade Natal:  ______________________________________ 

Curso:  ______________________________            Turma:  __________________________ 

 

1) Local onde passou sua infância: (   ) Zona Urbana               (   ) Zona Rural 

 

2) Com quem você mora? 

(   ) Pais e irmãos        (   ) Outros familiares. Quem? _________________________________ 

(   ) Outros. Quem? _________________________________ 

 

3) Quantas pessoas moram com você? ______________________________ 

 

4) Qual é a escolaridade dos seus responsáveis? 

Responsável 1: (   ) Nunca frequentou escola                 (   ) Ensino fundamental I (até 5º ano) 

                         (   ) Ensino Fundamental II (até 9º ano)  (   ) Ensino Médio 

                         (   ) Superior                                           (   ) Pós-graduação         (   ) Não sei 

 

Responsável 2: (   ) Nunca frequentou escola                 (   ) Ensino fundamental I (até 5º ano) 

                         (   ) Ensino Fundamental II (até 9º ano) (   ) Ensino Médio 

                         (   ) Superior                                           (   ) Pós-graduação          (   ) Não sei 
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5) Qual é a profissão dos seus responsáveis? 

Responsável 1:  ____________________________________________________________ 

Responsável 2: ____________________________________________________________ 

 

6) Como seus responsáveis se relacionam com a Matemática: 

           Responsável 1   Responsável 2: 

(   ) Gosta e tem facilidade (   ) Gosta e tem facilidade 

(   ) Gosta e tem dificuldade (   ) Gosta e tem dificuldade 

(   ) Não gosta e tem dificuldade (   ) Não gosta e tem dificuldade 

(   ) Não gosta e tem facilidade (   ) Não gosta e tem facilidade 

 

7) Quando seus responsáveis comentam algo sobre a Matemática, o que eles falam? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8) Tem irmãos? 

Não (   )  Sim (   )  Quantos?_______ (Informe a idade de cada um e a série/ano que fazem) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

9) Como é a relação de seus irmãos com a Matemática, quantos encaixam em cada categoria? 

Gosta e tem facilidade (    ) 

Gosta e tem dificuldade (    ) 

Não gosta e tem dificuldade (    ) 

Não gosta e tem facilidade (    ) 
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10) Você costuma estudar Matemática em casa? Por quê?  ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

11) Você já reprovou em Matemática? Sim (   ) Não (   ). Se afirmativo, em qual/quais 

séries/ano? _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

12) Qual ano letivo você ingressou nessa Escola? __________________________________ 

 

13) Qual disciplina você mais gosta?  Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

14) Qual você menos gosta? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15) O que você ouve dentro da escola sobre a Matemática? E fora dela? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16) Essas informações influenciaram a maneira como você percebe a Matemática? Se sim, 

de que maneira? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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17) Como você se relaciona com essa disciplina? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

18) Houve alguma influência de algum professor de Matemática na sua relação com essa 

disciplina? Se afirmativo, conte como. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

19) O que você levou em consideração ao escolher esse curso? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

20) Você acha que a Matemática que você aprendeu na escola pode ser útil para a sua futura 

profissão? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

Roteiro da 1ª entrevista semiestruturada para estudantes 

 

1) Diga-me 5 palavras que vêm à sua mente quando você ouve a palavra Matemática. 

 

2) Você gosta de estudar Matemática? Por quê? 

 

3) Em relação às aulas e explicações, como você descreveria os seus professores de 

Matemática? 

 

4) Como era a sua motivação em relação à Matemática nos primeiros anos escolares? Isso 

mudou com o passar dos anos? Por quê? 

 

5) Você se dedica ao estudo da Matemática? Quanto tempo (horas por dia, semana)? 

 

6) Ao longo dos anos como era o seu relacionamento com os professores de Matemática? 

 

7) Como você se vê como aprendiz de Matemática? 

 

8) O que você acha que dificulta a aprendizagem da Matemática? 

 

9) O que você acha que pode facilitar a aprendizagem da Matemática? 

 

10) O que você acha que é preciso para ser um bom aluno de Matemática? 

 

11) Você acha que aprender Matemática é útil? Por quê? 

 

12) Quando você tira uma boa nota em Matemática e as pessoas ficam sabendo, o que elas 

dizem? E se você tira nota ruim, o que dizem? E o que você pensa quando uma pessoa 

tira uma boa nota em Matemática? E ruim? 

 

13) O que seus familiares falam sobre a Matemática? E seus amigos? E seus colegas de sala, 

o que dizem? 
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14) Você acha que a Matemática que se aprende na escola ajuda a resolver situações (de 

maneira geral) do seu dia a dia? Como? 

 

15) O que você pretende fazer ao formar no Ensino Médio? (Estudar ou trabalhar? – Se for 

estudar: O quê?) Que importância a Matemática terá na sua futura profissão? 
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APÊNDICE F 

Roteiro da 2ª entrevista semiestruturada para os estudantes 

 

1) Para você o que é Matemática? 

 

2) Para você, como deve ser o professor de Matemática? 

 

3) Das sentenças seguintes, responda de concorda ou não concorda e por quê? 

a) Tudo tem Matemática. 

b) A Matemática que se aprende na escola não tem nada “a ver” com o que se aplica na vida. 

c) Para aprender Matemática é preciso praticar muito. 

d) Para entender Matemática precisa ter um dom natural. 

e) Os homens entendem mais Matemática do que as mulheres. 

 
 
 


	ef4667ae7efd954008971779a8265479c3cee834db6b9e69ab6dff58c3efd0fd.pdf
	ef4667ae7efd954008971779a8265479c3cee834db6b9e69ab6dff58c3efd0fd.pdf
	ef4667ae7efd954008971779a8265479c3cee834db6b9e69ab6dff58c3efd0fd.pdf

