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Resumen 
En esta comunicación se presentan los resultados de una investigación cualitativa que 
tuvo como objetivo comprender las implicaciones de las experiencias escolares de 
matemáticas de un grupo de estudiantes de una licenciatura en Educación en la 
creación de su identidad profesional docente. El estudio incluyó a un grupo de 20 
estudiantes del cuarto nivel de este curso, asistentes a la primera disciplina del plan de 
estudios que aborda la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Los datos 
fueron recolectados a través de un cuestionario con preguntas abiertas y entrevistas 
semi-estructuradas. El análisis se realizó a través de Análise Textual Discursiva. Los 
resultados del estudio se muestran en dos categorías: ( 1 ) los sentimientos de los 
estudiantes respecto a las matemáticas y ( 2 ) las experiencias relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas más llamativo y implicaciones sobre la 
vida personal y profesional . 
 
Resumo 
Na presente comunicação são apresentados os resultados de uma pesquisa de 
natureza qualitativa que teve como objetivo principal compreender as implicações das 
experiências escolares em matemática de um grupo de estudantes de um curso de 
Licenciatura em Pedagogia na constituição de sua identidade profissional docente. 
Participaram do estudo um grupo de 20 estudantes do 4º nível do referido curso, que 
cursavam a primeira disciplina da matriz curricular que trata do ensino e da 
aprendizagem de matemática. Os dados foram coletados por meio de questionário 
com questões abertas e de entrevista semiestruturada. A análise foi realizada por meio 
da Análise Textual Discursiva. Os resultados do estudo são evidenciados em duas 
categorias: (1) Os sentimentos dos estudantes com relação à matemática e (2) As 
experiências relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática mais marcantes 
e os reflexos na vida pessoal e profissional. 
 
Introducción 
A formação de professores para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino 
fundamental é um desafio que se apresenta aos docentes dos cursos de licenciatura 
em Pedagogia. A maioria dos cursos possui uma ou duas disciplinas que tratam 
especificamente dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, nas quais 
são reconstruídos conceitos básicos e produzidos recursos metodológicos  adequados 
a cada nível de ensino. 
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Ao iniciar-se o trabalho nas referidas disciplinas é possível perceber uma grande 
resistência por parte da maioria dos alunos no que se refere à matemática, que muitas 
vezes é fruto de experiências mal sucedidas que tiveram na escola. Tal evidência é 
preocupante, uma vez que esses estudantes, futuros professores, em breve assumirão 
o papel de ensinar matemática aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e 
sabe-se que para ensinar, além de ter o domínio do conteúdo, é preciso gostar da 
docência e daquilo que se ensina.  
Partindo do pressuposto de que um dos eixos que constituem a identidade profissional 
docente é o experiencial e entendendo a experiência como algo que nos forma e 
transforma, delineou-se esta pesquisa, que tem como objetivo geral compreender as 
implicações das experiências escolares em matemática de um grupo de estudantes de 
Pedagogia na constituição de sua identidade profissional docente. Como objetivos 
específicos, apresentam-se os seguintes: identificar os sentimentos das estudantes 
com relação à matemática; identificar as experiências relacionadas ao ensino e à 
aprendizagem de Matemática que foram mais marcantes em sua trajetória escolar;  
estabelecer possíveis relações entre as experiências dos alunos e os reflexos na sua 
formação profissional. 
 
Marco teórico 
A identidade profissional docente se constitui de forma contínua a partir das relações 
que se estabelecem com os alunos, com os familiares, com a comunidade, com a 
instituição educativa, ou seja, com as pessoas com as quais o professor convive e que 
influenciam esta construção.  
A constituição da identidade profissional docente decorre do cruzamento de duas 
dimensões: a primeira se fundamenta no significado social da profissão, datada e 
situada num momento histórico, e a segunda decorre do significado atribuído pelo 
professor à sua própria docência (PIMENTA; GHEDIN, 2002). 
Para Tardif (2011), a docência se constrói de forma equilibrada sobre três eixos: 
específico, pedagógico e experiencial. O eixo específico envolve os conhecimentos da 
especialidade profissional que são construídos no percurso acadêmico. O eixo 
pedagógico refere-se aos conteúdos específicos da docência e envolve fundamentos 
pedagógicos, epistemológicos e filosóficos. O eixo experiencial diz respeito ao saber da 
experiência e é construído por meio das vivências e das interações que se estabelecem 
no cotidiano. Neste estudo, considera-se a experiência no sentido que propõe Larrosa 
(2004, p. 163), ou seja, é “[...] aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos 
acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma”.  
Nacaratto, Mengali e Passos (2014) destacam a importância de conhecer as 
experiências que os futuros professores vivenciaram na escola, uma vez que tais 
vivências irão influenciar fortemente esses professores. Marcas negativas na trajetória 
escolar poderão implicar resistências para aprender e, consequentemente, para 
ensinar matemática. Além disso, vivências de um ensino tradicional, caracterizado pela 
ênfase em atividades mecânicas, provavelmente serão reproduzidas em aula, caso não 
seja provocada uma ruptura com este modelo.  
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Metodología 
O estudo é de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso (YIN, 2005). Foi realizado 
com um grupo de 20 alunos do 4° nível do curso de Pedagogia de uma Instituição de 
Ensino Superior do sul do Brasil que cursavam a primeira disciplina do curso que trata 
do ensino e da aprendizagem de matemática.  
Para a coleta dos dados foram utilizados um questionário com questões abertas e uma 
entrevista semiestruturada. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise 
Textual Discursiva que, de acordo com Moraes e Galliazzi (2007), é um processo auto-
organizado de compreensão que possibilita novos entendimentos.  Num movimento 
recursivo entre as etapas de unitarização, categorização e comunicação, retoma a cada 
passo a visão do todo, exigindo do pesquisador a impregnação intensa com o material 
de pesquisa, bem como a clareza dos objetivos do trabalho e das teorias que o 
sustentam, constituindo um processo cíclico.  
Utilizando este procedimento metodológico, estabeleceram-se, a priori, duas 
categorias  de análise: (1) os sentimentos dos estudantes com relação à matemática e 
(2) as experiências relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática mais 
marcantes e os reflexos na vida pessoal e profissional. A análise das respostas aos 
questionamentos referentes a cada categoria permitiu a elaboração dos metatextos 
que  são apresentados  a seguir. 
 
Resultados 
Os sentimentos dos estudantes com relação à matemática 
A maioria dos estudantes que participaram da pesquisa, correspondendo a 75%, 
expressou sentimentos negativos com relação à matemática, afirmando que não 
gostavam da disciplina e que tinham muitas dificuldades. Sentimentos como medo, 
insegurança, frustração, dificuldade e receio foram destacados por eles. Alguns 
relataram que sempre tiveram “[...] muita dificuldade para compreender, não vendo 
sentido em grande parte dos conteúdos ensinados”. Outros comentaram que sempre 
tiveram dificuldades na escola e as carregam consigo até hoje, tentando por vezes 
saná-las. Uma aluna chegou a afirmar: “[...] o que mais me chateia é não poder mudar 
o passado que me marcou negativamente na matemática”.  
Em função das dificuldades enfrentadas para compreender os conteúdos matemáticos 
durante todo o período escolar, alguns afirmaram que a relação com a disciplina 
sempre foi conturbada.  Uma aluna classificou-a como “[...] uma relação de amor e 
ódio” e explicou que o amor se deve ao fato de sempre ter gostado de resolver 
problemas e desafios, e o ódio se deve ao fato de, apesar de gostar, sempre ter tido 
dificuldades para entender e resolver o que era solicitado.  
Apenas 25% dos estudantes entrevistados afirmaram que gostam da matemática, 
caracterizando-a como uma disciplina “desafiadora”, “dinâmica”, “instigante”, entre 
outros adjetivos. Alguns alunos afirmaram que na Universidade passaram a ter outros 
entendimentos, destacando que “foi na Faculdade que desconstruí e construí 
novamente meus conceitos de matemática”, sendo que “hoje ela faz todo sentido”. 
Tais depoimentos evidenciam a importância das disciplinas do curso de Pedagogia que 
fazem o resgate de tais conceitos.  
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Cabe destacar, ainda, que muitos estudantes responsabilizaram o professor pelo 
sentimento que têm com relação à matemática, como evidenciam os comentários a 
seguir: “tive péssimas experiências com professores e não gosto de matemática devido 
a isso”, “o que me fez deixar de gostar de matemática foram os professores”. Há, no 
entanto, depoimentos que evidenciam o oposto: “a conexão com a professora trouxe 
um carinho especial pela matemática também”.  
O papel do professor e das relações que se estabelecem em aula são fundamentais 
para os processos de ensino e de aprendizagem e poderão deixar marcas nos alunos 
que, por sua vez, influenciarão sua atividade profissional futura. A constituição da 
identidade profissional docente inicia-se, portanto, muito antes do ingresso na 
Universidade. 
As experiências relacionadas ao ensino e à aprendizagem de matemática mais 
marcantes e os reflexos na vida pessoal e profissional 
As experiências mais marcantes para a maioria dos estudantes entrevistados não 
foram gratificantes. Eles recordam-se de terem que recorrer a aulas particulares, de 
aulas em que não entendiam nada do que o professor explicava e nas quais tinham 
que decorar a tabuada e copiar o conteúdo do quadro sem entender. Alguns 
classificaram as experiências que tiveram na escola como “tensas e angustiantes” ou 
“péssimas”. 
Como reflexo dessas experiências, os alunos relataram que possuem dificuldades em 
matemática até os dias de hoje, que têm “pavor da disciplina”, que tiveram muita 
resistência em estabelecer um vínculo com os professores ou que tem muito medo de 
ter que ensinar matemática por não se sentirem seguros. Uma aluna chegou a afirmar 
que as experiências negativas com a matemática fizeram-na escolher um curso na área 
das Ciências Humanas. 
Uma aluna afirmou que, além das dificuldades com o conteúdo, o que mais lhe marcou 
foi a falta de estímulo para aprender, pois “o ensino era muito tradicional , não lembro 
de haver desafios estimulantes, pelo contrário, recebíamos respostas prontas”. Ela 
complementou: “isso abalou minha confiança e auto-estima, a matemática parecia 
destacar e evidenciar minhas fraquezas e isto me incomodava muito”. No entanto, ela 
afirma que pretende cuidar para que isso não aconteça com seus alunos: “Eu quero 
poder ajudar outras crianças que viveram as mesmas situações que eu na infância, pois 
percebo o quanto isto poderia ter feito a diferença em minha vida”.   
Apenas duas alunas relataram experiências gratificantes e ambas estão relacionadas à 
relação estabelecida com o professor. A primeira aluna  destacou a sensibilidade da 
professora que ao perceber o seu nervosismo diante de uma prova tentou acalmá-la e 
mostrar-lhe que tinha condições de resolver as questões. A segunda comentou que “a 
conexão com a professora trouxe um carinho especial com a matemática também”. As 
alunas relataram que tais experiências contribuíram para que se tornassem mais 
seguras e mais confiantes no seu potencial. 
 
Conclusiones 
Lecionar disciplinas do curso de Pedagogia que abordam conceitos matemáticos e 
propostas metodológicas para o seu ensino representa um grande desafio e uma 
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grande responsabilidade, na medida em que não se trata apenas de reconstruir 
conceitos e discutir diferentes abordagens metodológicas. É preciso resgatar a auto-
estima dos estudantes e o gosto pela matemática que, para muitos deles, foi perdido 
ao longo de sua trajetória escolar. 
Para isso, há que se ter um olhar atento e oportunizar um espaço de escuta para 
compreender as dificuldades e resistências. Conhecer as experiências prévias dos 
estudantes pode nos fornecer subsídios para melhor conhecê-los e, a partir disso, 
pensar em estratégias que possam contribuir para a sua formação e para a 
constituição de sua identidade profissional. 
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