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RESUMO 
 

A literatura vem ressaltando, há pelo menos duas décadas, que as percepções sobre a 
própria competência influenciam a motivação para aprender e a realização escolar. No 
entanto, no caso da Educação de Jovens e Adultos, as crenças e as emoções relacionadas 
à percepção que o aluno tem de si como aprendiz e, em especial, como aprendiz de 
Matemática, não têm recebido a necessária atenção. O propósito desta pesquisa 
foi investigar possíveis mobilizações das crenças de autoeficácia matemática de 
estudantes da EJA ao longo do desenvolvimento de tarefas de Matemática, tomando 
como referência as experiências escolares deles (tanto anteriores quanto atuais). A 
pesquisa – da elaboração das atividades à análise – fundamentou-se na Teoria Social 
Cognitiva de Albert Bandura e, em especial, no conceito de autoeficácia. Os 
participantes foram quinze alunos da Educação de Jovens e Adultos que cursavam o 
Ensino Médio em uma escola estadual de Divinópolis (MG). Ao longo de sete 
meses foram coletados dados por meio de questionários, entrevistas semiestruturadas, 
diário de campo da pesquisadora e videogravação de algumas aulas. Os 
resultados evidenciaram fortes indícios de mobilização das crenças de 
autoeficácia. Associados principalmente ao aumento da frequência de experiências de 
sucesso, observaram-se: mais persistência por parte dos alunos na realização das tarefas 
propostas; uma participação mais ativa e autônoma nas aulas; maior autoconfiança 
observada pela tranquilidade com que passaram a expressar suas ideias; bem-estar 
emocional durante as aulas, com mais curiosidade e interesse em relação à 
aprendizagem de temas novos, dentre outros aspectos. A participação no ‘Projeto 
Geometria’ foi relatada pela grande maioria dos participantes como uma experiência 
agradável. Em comparação com as aulas, os comportamentos, as sensações e as 
percepções dos alunos em situações de avaliação continuaram sendo diferenciados, com 
mudança pouco significativa em relação ao controle de emoções negativas nessas 
ocasiões. O grupo apresentou grande heterogeneidade e assim as vivências e as 
percepções oriundas da participação no projeto foram interpretadas de maneira singular 
por cada aluno. A partir desta pesquisa, foi elaborado um produto educacional no qual 
as tarefas realizadas com os alunos são apresentadas de modo reflexivo e comentado, no 
intuito de oferecer contribuições para a prática de professores de Matemática que atuam 
na EJA, bem como para a formação dos futuros professores de Matemática. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; autoeficácia matemática; Teoria Social 
Cognitiva; aprendizagem matemática, Ensino Médio. 
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ABSTRACT 
 

Literature has pointed out, for at least two decades, that perceived competence influence 
the motivation to learn and academic achievement. However, in the case of Adult 
Education, beliefs and emotions related to the students’ self-perception, in particular, 
perceptions of Mathematics learning, have not received the necessary attention. The 
purpose of this study was to investigate possible mobilization of mathematics self-
efficacy beliefs, throughout development of mathematics tasks, related to school 
experiences (before and current). The research - from development of activities through 
analysis - was based on Albert Bandura’s theory of self-efficacy. Participants were 
fifteen high school students of Adult Education, in a public school from Divinópolis 
(MG). For seven months we collected data through questionnaires, semi-structured 
interviews, researchers' field notes and video recording of a few classes. The results 
showed strong evidence of mobilization of self-efficacy beliefs. Aspects associated 
mainly to the increased frequency of successful experiences were observed: more 
persistence by students in carrying out the proposed tasks; more active and autonomous 
participation in class; greater self-confidence observed by the tranquility whereby 
started to express their ideas; emotional well-being in class, with more curiosity and 
interest in the learning of new issues, among other things. Participation in the 'Geometry 
Project' was reported by most participants as a pleasant experience. In evaluation 
situations, compared to classes, behaviors, feelings and perceptions of students 
continued differentiated, without significant change in the control of negative emotions 
on such occasions. The group showed great heterogeneity and so the experiences and 
perceptions arising from the participation in the project were interpreted uniquely by 
each student. From this research, we designed a booklet for teachers, in which the tasks 
carried out with students are presented in a reflexive approach, in order to offer 
contributions to the practice of Mathematics teachers who work in Adult Education as 
well as for the teachers' education. 

 

Keywords: Adult Education; mathematics self-efficacy; Social Cognitive Theory; 
learning math, high school. 
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RESUMEN 
 

La literatura viene resaltando, hace por lo menos dos décadas, que las percepciones 
sobre la propia competencia influencian la motivación para aprender y la realización 
escolar. Entretanto, en el caso de la Educación de Jóvenes y Adultos, las creencias y 
emociones relacionadas a la percepción que el alumno tiene de si como aprendiz y, en 
especial, como aprendiz de Matemática, no ha recibido la necesaria atención. 
El propósito de este trabajo fue investigar posibles movilizaciones de las creencias de 
autoeficácia matemática de estudiantes de EJA al largo del desarrollo de tareas de 
Matemática, tomando como referencia las experiencias escolares de ellos (tanto las 
anteriores cuanto las actuales). La investigación – de la elaboración de las actividades 
de análisis –  se fundamentó en la Teoría Social Cognitiva de Albert Bandura y, en 
especial, en el concepto de autoeficácia. Los participantes fueron quince alumnos de la 
Educación de Jóvenes y Adultos que cursaban la educación secundaria en una escuela 
estatal de Divinópolis (MG). A lo largo de siete meses fueron colectados datos 
construidos por medio de cuestionarios, entrevistas  semi-estructuradas, diario de campo 
de la investigadora y videograbación de algunas aulas. Los resultados evidenciaron 
fuertes indicios de movilización de las creencias de autoeficácia. Asociados 
principalmente al aumento de la frecuencia de experiencias de suceso, se observaron: 
más persistencia por parte de los alumnos en la realización de las tareas propuestas; una 
participación más activa y autónoma en las aulas; mayor autoconfianza expresa por la 
tranquilidad con que pasaron a expresar sus ideas; bienestar emocional durante las 
aulas, expreso por la curiosidad e interés en relación al aprendizaje de temas nuevos, 
entre otros aspectos. La participación en el ‘Proyecto Geometría’ fui relatada por la 
grande mayoría de los participantes como una experiencia agradable. En comparación 
con las clases, los comportamientos, las sensaciones y las percepciones de los alumnos 
continuaron siendo diferenciados en situaciones de evaluación, con cambio poco 
significativo en relación al control de emociones negativas en esas ocasiones. El grupo 
presentó grande heterogeneidad y así las vivencias y las percepciones oriundas de la 
participación en el proyecto fueron interpretadas de manera singular por cada alumno. A 
partir de esta investigación, fue elaborado un producto educacional en el cual las tareas 
realizadas con los alumnos son presentadas de modo reflexivo y comentado, en el 
intuito de ofrecer contribuciones para la práctica de profesores de Matemática que 
actúan en el EJA, bien como para la formación de los futuros profesores de Matemática. 

Palabras clave: Educación Matemática; autoeficacia matemática; Teoría Social 
Cognitiva;  Educación de Jóvenes y Adultos. 
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INTRODUÇÃO  

 
Sempre me chamou a atenção a relação que os alunos estabelecem com a 

Matemática, principalmente do ponto de vista afetivo. Quando estava cursando o Ensino 

Médio, a vontade de tornar-me professora de Matemática foi se formando e se tornando 

um projeto concreto para a vida acadêmica e profissional. Por isso, naquele período, 

observava atentamente os comportamentos das colegas1 nas aulas de Matemática e 

também o meu próprio comportamento no que diz respeito a essa disciplina. Algumas 

colegas pareciam gostar de estudar Matemática (assim como eu), outras pareciam 

indiferentes, outras pareciam odiar e ter pavor de fazer as provas, o que as deixavam 

nervosas, com medo de não ter um bom resultado. Essas questões me levaram a muitas 

reflexões sobre o “gostar” de Matemática e também sobre o papel da escola e do 

professor nesse sentido. E foi por causa desse “gostar” que eu escolhi cursar Matemática 

e, em seguida, optei pela Licenciatura.   

Durante o curso de graduação, quando comecei a realizar estágios, a me 

interessar pela pesquisa em Educação Matemática, e principalmente, quando atuei na 

EJA2, essa questão da relação afetiva do aluno com a Matemática novamente aguçou 

minha curiosidade e desta vez procurei conhecer as abordagens que as pesquisas davam 

a esse tema.  

Novamente, por “gostar” de estudar tal assunto, construí o anteprojeto da 

pesquisa de Mestrado relacionado às crenças dos alunos quanto a si próprios enquanto 

aprendizes de Matemática. 

Assim, na constituição da minha trajetória acadêmica, a relação afetiva3 que eu 

estabelecia com os conhecimentos (inicialmente a Matemática e posteriormente a 

Educação Matemática) teve muita importância. 

A experiência com a EJA vivenciada no PROEF II, durante o último período da 

graduação, foi desafiadora e gratificante. Era a primeira experiência como docente 

diferente das monitorias, aulas particulares e estágios, já que havia a responsabilidade 

                                                 
1 O termo no feminino é utilizado porque a turma era formada somente por meninas. 
2 Participei do PROEF II, Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos - Segundo Segmento. É 
um projeto de extensão desenvolvido no Centro Pedagógico (CP) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), em que os estudantes de Licenciatura atuam como docentes na EJA sob orientação de 
professores do CP. 
3Representada pela ideia de “gostar” da disciplina. 
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de ser professora de duas turmas, com toda a complexidade presente nas salas de aula da 

EJA. As reuniões de formação que ocorriam semanalmente com os outros docentes do 

projeto foram de fundamental relevância, assim como as discussões, leituras, reflexões e 

orientações também contribuíram de maneira singular para a minha formação em vários 

aspectos.  

Nas aulas de Matemática, era comum os alunos fazerem comentários referentes 

a sentimentos, emoções, percepções sobre si próprios, nos momentos em que estavam 

estudando, resolvendo atividades, aprendendo algo novo. Alguns comentavam, com 

algum constrangimento, que aprendiam “mais devagar” que os colegas; que “tinham 

trauma de Matemática” e se sentiam tensos ao realizar avaliações; mas também que o 

“trauma estava melhorando” e que “não ficava mais com as mãos suando durante as 

provas”; que gostavam de Matemática... Várias pesquisas também relatam expressões 

dos alunos em relação aos seus sentimentos e emoções: 

A gente sem saber ler e escrever fica perdido. Eu me sinto às vezes 
assim, tão humilhada porque eu não sei. (aluna repetente de uma 
turma de alfabetização da EJA de uma escola estadual, 42 anos, 
participante do estudo de CARDOSO, 2007, p.33). 

Olha, as minhas emoções me influenciam sim, eu digo logo pra 
professora quando eu tô fazendo um negócio, um exercício, e meu 
juízo esquenta, ih! Não consigo fazer mais nada, eu paro tudo, minha 
cabeça esquenta e não dá pra mais nada. Eu largo de mão, logo. 
(aluno do PROEJA do CEFET-BA, 30 anos, participante da pesquisa 
de SANTOS, 2008, p.63). 

A professora deu a maior força, é muito atenciosa. A professora é um 
amor, tem muita paciência. É uma pessoa meiga, amiga. (aluno da 4ª 
série do Ensino Fundamental da EJA, 40 anos, participante da 
pesquisa de CAMARGO, 2005, p.78). 

A partir da experiência docente na EJA foi perceptível que os aspectos afetivos, 

essencialmente as crenças do aluno em relação a si próprio, permeavam todas as 

interações na sala de aula, tanto entre professor e alunos quanto dos alunos entre si, 

influenciando fortemente os processos de ensino e aprendizagem.   

Assim como para muitos outros colegas que participaram do projeto, o trabalho 

na EJA foi motivador, promoveu interesse e satisfação, devido, em grande parte, às 

atitudes dos alunos frente à escola, às aulas e aos professores. Isso também foi um 

estímulo a fazer pesquisa nesse contexto, de forma a buscar conhecê-lo e compreendê-lo 

melhor, e, principalmente, buscar contribuir para a qualidade da educação para essas 

pessoas.  

Nas reflexões e leituras sobre aspectos afetivos presentes na relação do aluno 
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com a aprendizagem matemática, tiveram destaque as ideias relacionadas à percepção 

que o aluno possui a respeito da sua capacidade para aprender essa disciplina. Dessa 

forma foi se delineando o objeto desta pesquisa, que é a crença de autoeficácia 

matemática. 

Assim, ao ingressar no Mestrado, considerei tanto essas experiências e reflexões 

quanto os achados encontrados em uma revisão de literatura para recortar as seguintes 

questões de investigação: Como alunos da EJA percebem a si próprios enquanto 

aprendizes de Matemática, em especial no que diz respeito às suas crenças de 

autoeficácia em relação a essa disciplina? Como essas crenças foram mobilizadas ao 

longo do tempo em que foi desenvolvido um conjunto de tarefas voltadas para o 

fortalecimento da autoeficácia matemática desses alunos? 

Me propus a investigar a autopercepção da capacidade dos estudantes, em especial 

as expectativas de autoeficácia matemática, considerando experiências escolares 

anteriores deles e as experiências vivenciadas durante o desenvolvimento da 

intervenção.  

Dessa forma, tomando a autoeficácia matemática como objeto de estudo, têm-se 

os seguintes objetivos específicos:  

- identificar as percepções que os alunos possuem em relação à própria 

competência matemática, buscando compreender como cada um percebe a própria 

aprendizagem dessa disciplina,  

- analisar uma possível mobilização das crenças de autoeficácia matemática ao 

longo do tempo. 

Além disso, esse estudo teve como propósito gerar um produto educacional que 

reúna as reflexões e resultados de modo a iluminar/orientar a prática de professores de 

Matemática que atuam na EJA e a formação dos futuros professores de Matemática. 

Essa dissertação está estruturada da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

apresentamos uma síntese da revisão de literatura relativa à Educação de Jovens e 

Adultos. Em seguida, abordamos a Teoria Social Cognitiva proposta por Albert 

Bandura, com foco no conceito de autoeficácia. No capítulo três, as opções 

metodológicas são descritas, bem como os procedimentos de coleta de dados. O 

capítulo quatro contempla a análise dos dados obtidos no trabalho com o apoio da teoria 

de autoeficácia. Nas Considerações Finais, são apresentadas reflexões acerca do que foi 

abordado na pesquisa, respondendo as questões de investigação e discutindo também 

possibilidades para futuras pesquisas na área.   
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CAPÍTULO 1:  

AFETIVIDADE E ESTUDANTES DA EJA: UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

A partir da década de 1970, um número crescente de pesquisadores interessados 

no processo de aprendizagem da Matemática começou a focalizar em seus estudos os 

aspectos afetivos e sua influência sobre ele. Esses estudos têm evidenciado que as 

questões afetivas possuem um papel central no ensino e na aprendizagem da 

Matemática e que algumas delas se tornam tão arraigadas no aprendiz que são difíceis 

de se alterarem/transformarem (GIL, BLANCO e GUERRERO, 2005). 

Em relação aos estudos sobre a dimensão afetiva na aprendizagem, percebe-se 

que há certa dificuldade no sentido de encontrar uma definição clara sobre o que é a 

afetividade. Fernandes (2001, p.44) aponta que “a afetividade é um tema discutido por 

diversos autores com diferentes abordagens. Pode ser abordada na perspectiva 

filosófica, psicológica, pedagógica, entre outras. Cada uma dessas abordagens enxerga o 

fenômeno afetivo de um determinado referencial”.  

De acordo com Gil, Blanco e Guerrero4 (2005, p. 16) 

A definição mais comumente utilizada é a proposta pela equipe de 
educadores de Taxonomia dos objetivos da educação: âmbito da 
afetividade (Krathwohl, Bloom e Masia, 1973), no qual o domínio 
afetivo inclui atitudes, crenças, apreciações, gostos e preferências, 
emoções, sentimentos e valores (tradução nossa). 
 

Para Lafortune e Saint-Pierre (1994, 45 apud GIL, BLANCO e GUERRERO, 

2005) o domínio afetivo refere-se a 

Uma categoria geral na qual seus componentes servem para 
compreender e definir o domínio. Os componentes são: as atitudes e 
os valores, o comportamento moral e ético, o desenvolvimento 
pessoal, as emoções (entre as quais situa-se a ansiedade) e os 
sentimentos, o desenvolvimento social, a motivação e, finalmente, a 
atribuição (tradução nossa)5. 
 

A obra de Chacón (2003) aborda as relações entre afetividade e cognição, 

                                                 
4“La definición más comúmente utilizada es La propuesta por el equipo de aducadores de Taxonomía de 
los objetivos de la educación: âmbito de La afectividad (Krathwohl, Bloom y Masia, 1973), en donde el 
domínio afectivo incluye actitudes, creencias, apreciaciones, gustos y preferências, emociones, 
sentimentos y valores”.  
5“Uma categoria general donde sus componentes sirven para comprender y definir el domínio. Los 
componentes son: lãs actitudes e los valores, el comportamento moral e ético, e ldesarrollo personal, lãs 
emociones (entre lascualessitúan La ansiedad) y los sentimientos, el desarrollo social, la motivación y, 
finalmente, la atribuición”. 
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particularmente em se tratando da aprendizagem matemática. São apresentados três 

descritores básicos do domínio afetivo: crenças, atitudes e emoções. Sobre esse domínio 

a autora afirma: 

Para nós, o termo dimensão afetiva será utilizado tal como o definem 
McLeod (1989, 1992), Krathwohl e outros (1973): uma extensa 
categoria de sentimentos e de humor (estados de ânimo) que 
geralmente são considerados como algo diferente de pura cognição. 
(CHACÓN, 2003, p. 20). 
 

A teoria de desenvolvimento proposta por Henri Wallon baseia-se na integração 

afetiva-cognitiva-motora para composição do psiquismo humano. Nesse sentido, a 

afetividade está relacionada a fatores orgânicos e sociais e “refere-se à capacidade, à 

disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno por sensações 

ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis” (FERNANDES, 2011, p.58). Em 

relação ao domínio afetivo, 

A teoria apresenta três momentos marcantes, sucessivos, na evolução 
da afetividade: emoção, sentimento e paixão. Os três resultam de 
fatores orgânicos e sociais e correspondem a configurações diferentes 
e resultantes de sua integração: nas emoções, há o predomínio da 
ativação fisiológica; no sentimento, da ativação representacional; na 
paixão, da ativação do autocontrole (MAHONEY e ALMEIDA, 2007, 
p.17). 
 

Observando as considerações desses autores sobre a afetividade, percebemos 

que o domínio afetivo é visto de forma integrada ao domínio cognitivo, sendo dois 

domínios distintos que se relacionam e se influenciam mutuamente. Sobre o que é ou 

que elementos compõem a afetividade, as palavras emoção e sentimento aparecem na 

maioria das teorias, além de sensações, estados de ânimo, crenças, atitudes, apreciações, 

gostos, preferências, valores, humor, paixão, comportamento moral e ético, 

desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social, motivação, atribuição.  

Como Gil, Blanco e Guerrero (2005), entenderemos a afetividade ou domínio 

afetivo como composto por crenças, emoções e atitudes que se relacionam entre si e 

também com o domínio cognitivo. Como veremos mais adiante, também encontramos 

entre as pesquisas sobre a temática estudos sobre outros aspectos que possuem em sua 

constituição uma forte presença da afetividade, como as representações, sentidos 

atribuídos, percepções, autoestima. 

 

1.1. Levantamento bibliográfico 

Realizamos um levantamento bibliográfico procurando conhecer o que tem sido 



20 
 

pesquisado no país acerca da afetividade na Educação Matemática de Jovens e Adultos. 

Conhecer os estudos até então realizados propicia uma melhor compreensão a respeito 

desse campo de pesquisa, permitindo a identificação das áreas que receberam maior 

enfoque, caminhos percorridos na realização das pesquisas e conclusões obtidas. Além 

disso, torna-se possível perceber lacunas ou temas pouco explorados que sugerem 

futuras investigações. 

O levantamento foi realizado no banco de teses da CAPES, no dia 8 de abril de 

2013, utilizando vinte conjuntos de palavras-chave: termos da dimensão afetiva 

(crenças, afetividade, emoções, sentimentos, afeto) associados um a um com termos 

sobre EJA (educação jovens adultos, EJA, suplência, supletivo). Ao todo foram 

encontradas 149 pesquisas. A partir da leitura desses resumos, foram selecionados 

aqueles que tratavam da EJA e que mencionavam algo sobre afetividade, totalizando 75 

pesquisas, das quais apenas 6 tratavam da Matemática (4 sobre alunos e 2 sobre 

professores). Posteriormente, foram selecionadas, quando possível usando o texto 

completo, as pesquisas em que a dimensão afetiva tem um papel importante e que 

tratam dos alunos, totalizando 51 (sendo 4 sobre Matemática). Finalmente, entre estas 

foram selecionadas 23 pesquisas (sendo 4 sobre Matemática) em que o(s) aspecto(s) da 

dimensão afetiva estão entre seus objetos de estudo, ou seja, a afetividade é ou tornou-se 

algo central na pesquisa.  A esse grupo de 23 acrescentamos uma pesquisa sobre a 

dimensão afetiva de professores de Matemática6. Dessa forma, nosso levantamento 

bibliográfico conta com 24 teses/dissertações, em sua maioria consultada a partir do 

texto completo, porém, em cinco casos, contamos apenas com os resumos.  

A seguir apresentamos brevemente algumas considerações sobre os trabalhos 

(DIAS, 1998; GIGLIO, 1998; NINA, 2000; RAPHAEL, 2003; ALMEIDA, 2004; 

FERNANDES, 2004; GIGLIO, 2004; MELO, 2004; GODOY, 2005; FALABELO, 

2005; CAMARGO, 2005; RODRIGUES, 2006; MOTTA, 2007; CARDOSO, 2007; 

FONSECA, 2008; SANTOS, 2008; AZEVEDO, 2009; FERREIRA, 2009; SOARES, 

2009; OLIVEIRA, 2010; BASTOS, 2011; CALIATTO, 2011; FERNANDES, 2011; 

LEAL, 2011). Descrições mais detalhadas podem ser consultadas em Rodrigues e 

Ferreira (2013). 

                                                 
6A outra pesquisa sobre professores, Ewbank (2002), investigou a compreensão, concepções e crenças de 
professores de Matemática acerca da multiplicação e sua aprendizagem, procurando entender como isso 
exerce influência sobre a forma de ensinar a crianças e adultos. Foi dado maior enfoque às práticas dos 
professores e aos conhecimentos deles acerca da multiplicação, dessa forma, não incluímos essa pesquisa 
no grupo que analisamos. 
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Das vinte e quatro pesquisas, temos seis teses de doutorado e dezoito 

dissertações de mestrado. O tema parece ser ainda recente no país. A primeira pesquisa 

localizada foi defendida em 1998 e o número de trabalhos não tem se alterado 

significativamente ano a ano. 

Figura1. Número de produções por ano. 

Treze pesquisas foram produzidas em programas de pós-graduação de 

instituições públicas e onze em instituições privadas. 

 

 

Figura 2. Localização das instituições e número de produções defendidas em cada uma. 

 

Os objetivos das pesquisas são relacionados a identificar/analisar/compreender 

elementos diversos que compõem o domínio afetivo, captados nas interações entre os 
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sujeitos, como emoções e sentimentos, crenças, representações, motivação/motivos, 

sentidos atribuídos, percepções, bem como relações entre afetividade e aprendizagem. 

Há pesquisas feitas com sujeitos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, e também no 

Ensino Médio profissionalizante, em escolas públicas e particulares (algumas pesquisas 

não especificam este dado) e ainda estudos que incluem pessoas que não estavam 

frequentando a escola.  

Em relação à metodologia, os instrumentos de coletas de dados mais utilizados 

são questionários (alguns são questionários de crenças com respostas em escalas), 

observação, videogravação (algumas acompanhadas de sessões de análise), relatos 

autobiográficos, redações, diários, documentos e, principalmente, entrevistas 

(individuais ou em grupos) de caráter semiestruturado. A leitura dos roteiros das 

entrevistas e questionários mostra que, além de perguntas de caracterização, como 

idade, sexo, estado civil, profissão, cidade natal, etc., esses instrumentos trazem 

perguntas com conteúdos muito diversificados: sobre professores, alunos, escola, 

contexto social e, principalmente, sobre o próprio participante (suas vivências 

escolares). As frases contêm palavras e expressões como “opinião”, “percepção”, 

“motivo”, “expectativa”, “razão”, “acredita que”, “pensa sobre”, “acha que”, “considera 

importante”, “significa”, “sente”, “gosta”, “pretende”. Há perguntas abertas mais 

diretas, do tipo “Por que...?”, “Como...?”, “O que...?” e outras mais abrangentes do tipo 

“descreva...”, “relate...”, “comente...”. 

Os referenciais teóricos mais comuns foram os estudos de Henri Wallon, que 

apareceram em oito pesquisas, e a Teoria das Representações Sociais, utilizada em 

cinco pesquisas. Outros referenciais teóricos adotados foram: os estudos de Jean Piaget 

sobre o desenvolvimento cognitivo; teorias da Psicanálise; perspectiva histórico-cultural 

do desenvolvimento humano de Vigotski; Teoria da Enunciação de Bakhtin; estudos de 

Roberto Cavalcanti sobre Andragogia; estudos de Emílio Mira y Lopez; estudos sobre 

numeramento e trabalhos de Paulo Freire; estudos de Gauthier sobre a sociopoiética; 

fenomenologia existencial de Husserl e Heidegger; Eixo eu-outro-nós; Teoria Social 

Cognitiva proposta por Albert Bandura, entre vários outros autores citados nas 

pesquisas. 

Procuramos identificar algumas questões importantes evidenciadas pelos 

resultados e discussões apresentados em tais pesquisas. A primeira dessas questões diz 

respeito às ideias que os alunos expressaram sobre o contexto escolar e que contribuem 

para que eles lutem para se (re)inserir e permanecer na escola: a crença na possibilidade 
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de desenvolvimento e a busca de melhorias na qualidade de vida como um todo, o que 

inclui a realização pessoal e profissional, ascensão social, resgate da autoestima e da 

confiança em si próprio, conquista de autonomia, inserção no grupo social. Também 

percebemos a valorização do sentir-se amparado e acolhido, do bom relacionamento 

afetivo com o professor e com os colegas, da postura do professor atencioso e dedicado, 

das oportunidades para o diálogo. Em contrapartida, as pesquisas também apontam 

fatores que podem levar à desistência/evasão, em que estão presentes aspectos pessoais 

e contextuais, como os obstáculos advindos do trabalho; cansaço e doenças; as 

dificuldades de aprendizado; a insatisfação em relação a algumas metodologias de 

ensino, à grade curricular e à falta de professores; a situação de compartilhar com os 

outros o fato de não saber algo e os sentimentos que isso traz à tona. 

Outro ponto de destaque nessas pesquisas são os sentimentos e emoções 

vivenciados pelos estudantes, que são muito variados e, no caso dos alunos que 

retornam à escola, muitas vezes há uma mistura de sensações que refletem tanto as 

experiências da escola regular frequentada na infância quanto da EJA. Foram relatados 

sentimentos dos alunos referindo-se aos professores, aos colegas, ao conhecimento e a 

determinadas situações do cotidiano escolar, entre os quais há aqueles de tonalidades 

negativas como raiva, medo, timidez, constrangimento, vergonha, nervosismo, 

ansiedade, culpa, insegurança, tristeza, mas também de tonalidades positivas como 

alegria, calma, bem-estar, respeito, orgulho, solidariedade, realização, gratidão. Houve 

também uma pesquisa que investigou a autoeficácia acadêmica dos alunos.  

Duas pesquisas citam uma questão que surgiu e se destacou no decorrer da 

investigação: a importância de proporcionar aos alunos situações nas quais reflitam 

sobre si mesmos, especialmente sobre suas vivências escolares, relações com os colegas 

e professores, seu processo de aprendizagem; e compartilhem suas histórias de vida, 

situações estas que propiciam rememorar, reconstruir sentidos, tomar consciência, além 

de provocar satisfação e sentimento de valorização. Também é citado em uma pesquisa 

que os alunos ficaram satisfeitos em poder falar sobre seus medos, em alguém se dispor 

a ouvi-los. 

Das 24 pesquisas, apenas cinco têm relação com a Educação Matemática. Nesses 

estudos, estiveram presentes questões como resolução de problemas e relações entre 

conhecimentos do cotidiano e conhecimentos escolares.  Um deles direcionou-se a 

aspectos da dimensão afetiva do professor, como sentimentos e emoções, e os demais se 

concentraram nas expressões da afetividade pelos alunos e suas relações com a 
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aprendizagem, observando aspectos como sentimentos, representações, motivação, 

autoestima. 

Buscamos descrever a produção brasileira sobre afetividade na Educação de 

Jovens e Adultos, com enfoque nas teses ou dissertações em que o público pesquisado 

era os alunos e/ou que tratavam da Educação Matemática, por meio de um levantamento 

das teses e dissertações disponíveis no banco de teses da CAPES.  

Verificamos que a temática ainda é pouco explorada e que apenas recentemente 

passou a ser objeto de estudo acadêmico. 

Foram utilizados diversos referenciais teóricos, sendo que os estudos de Henri 

Wallon e a Teoria das Representações Sociais foram adotados em um número 

significativo de trabalhos. Um tema recorrente nas pesquisas é a análise das relações 

afetivas presentes nas interações entre os sujeitos, com estudos direcionados para as 

crenças, sentimentos e emoções, representações, motivação, sentidos atribuídos, 

percepções, relações entre afetividade e aprendizagem. Boa parte das produções buscou 

uma melhor compreensão sobre as trajetórias escolares dos alunos da EJA, 

principalmente as razões que os levam a iniciar ou retomar seus estudos, assim como 

aspectos que contribuem para eles permanecerem ou desistirem da escolarização, e os 

resultados mostram que elementos da dimensão afetiva têm função importante nessas 

explicações, incluindo as relações professor-aluno e aluno-aluno. Esses aspectos trazem 

contribuições significativas para conhecermos melhor as expectativas e demandas 

apresentadas pelos alunos da EJA.  

Os estudos analisados evidenciam uma opção pela abordagem qualitativa e pelo 

uso de questionários e entrevistas, sendo que a maioria utilizou mais de um instrumento 

para coleta de dados. Contudo há pesquisas em que os principais dados são coletados 

em um curto período de tempo e raramente encontramos menção à observação 

sistemática dos comportamentos dos sujeitos: as conclusões são basicamente 

construídas a partir de respostas (orais e escritas) dadas pelos estudantes e professores 

da EJA. A nosso ver, as questões relacionadas à afetividade requerem um 

acompanhamento maior e um contato mais prolongado com os participantes do estudo. 

Além disso, há pesquisas em que a análise dos dados tem caráter basicamente descritivo 

e poucas apontam propostas de mudanças em relação aos aspectos envolvendo a 

aprendizagem e as relações afetivas.  

Quanto às pesquisas sobre afetividade na Educação Matemática de Jovens e 

Adultos, não localizamos estudos que tratam especificamente de crenças dos alunos da 
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EJA em relação à aprendizagem matemática.  

Contudo, a percepção que os alunos possuem a respeito de suas habilidades para 

aprender Matemática influi fortemente sobre suas crenças relacionadas a futuros êxitos 

que possam obter nessa disciplina (GIL, BLANCO e GUERRERO, 2006). 

Consideramos ser relevante investir nessa direção de modo a compreender melhor o 

público da EJA, em especial, a forma como esses alunos se percebem como aprendizes 

de Matemática. Tal compreensão pode subsidiar a elaboração de novas propostas de 

ensino e materiais didáticos, além de promover reflexões na formação inicial e 

continuada dos professores que ensinam tal disciplina. 

 

1.2. Educação Matemática de Jovens e Adultos 

 
Além desse primeiro levantamento, com foco em produções sobre dimensão 

afetiva de alunos da EJA, também foram realizadas buscas (também no dia 8 de abril de 

2013) utilizando a palavra matemática associada a cada um dos termos: educação 

jovens adultos, EJA, suplência, supletivo. Foram encontradas 160 pesquisas e, entre 

estas, cinco já haviam aparecido na busca anterior. Assim tivemos 155 pesquisas novas 

e com a leitura dos resumos verificamos que, entre estas, 110 tem como sujeitos os 

alunos. Procuramos identificar nessas 110 pesquisas algo relacionado ao estudo de 

aspectos afetivos, porém em nenhuma isso foi encontrado. No caso desse grupo de 

pesquisas, não foi feito um estudo mais detalhado, mas procuramos identificar, a partir 

dos resumos, quais temáticas ou assuntos foram mais frequentes, no sentido de nos 

aproximarmos um pouco do que tem sido pesquisado sobre Educação Matemática de 

Jovens e Adultos. Verificamos que foram mencionados:  

(1) Ensino e aprendizagem de conteúdos ou temas específicos da Matemática;  

(2) Relações entre conhecimentos escolares e não escolares ou conhecimentos 

prévios dos alunos; 

(3) Resolução de problemas;  

(4) Etnomatemática;  

(5) Utilização de tecnologias;  

(6) Práticas de numeramento;  

(7) Modelagem matemática;  

(8) Representações semióticas. 
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O gráfico a seguir mostra a frequência de cada um desses itens nas pesquisas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Número de pesquisas em cada temática sobre Matemática e EJA. 

 

Pode-se perceber que um número significativo de pesquisas (39, o que 

corresponde a cerca de 35%) abordam o ensino e aprendizagem de conteúdos ou temas 

específicos da Matemática, que agrupamos em categorias para observar a frequência de 

cada uma, como mostrado no gráfico seguinte: 

 
Gráfico 2.  Pesquisas sobre ensino e aprendizagem de conteúdos ou temas específicos. 

 

Observamos que, nas pesquisas sobre ensino e aprendizagem, as investigações 

sobre expressões dos alunos estão mais voltadas para processos cognitivos e 

características socioculturais, havendo pouca ou nenhuma atenção para os aspectos 

afetivos. 

A seguir são abordadas questões sobre a EJA, a partir do que vem sendo 

destacado pela literatura, que são importantes para esta pesquisa por tratarem das 

especificidades dos alunos e da forma como essa modalidade de ensino é concebida 
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atualmente, trazendo elementos fundamentais para a compreensão a respeito de como os 

participantes se relacionam com a Matemática e, particularmente, sobre como eles 

interagiram com o projeto desenvolvido nas aulas. 

 

1.2.1. Estudantes da EJA 

 
Tem crescido, nos últimos anos, as produções acadêmicas e os documentos 

oficiais sobre a EJA. Neles são tratados vários temas relacionados a essa modalidade de 

ensino e muitos trabalhos têm se esforçado para caracterizar quem é o(a) aluno(a) da 

EJA. Nesse sentido, busca-se uma compreensão que não se reduz à diferenciação desse 

público pela faixa etária, mas procura entender suas especificidades de acordo com seus 

contextos de vida.  

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD)7, 

no caderno intitulado ‘Alunas e Alunos da EJA’ (2006), procurou abordar o perfil desse 

público, no intuito de auxiliar aos educadores dessa modalidade de ensino a conhecer 

melhor seus alunos. Na primeira parte, “A identidade dos alunos e alunas da EJA”, é 

abordada a forma como o aluno dessa modalidade de ensino vê o mundo, influenciada 

por sua origem cultural e social, valores, crenças, estruturas de pensamento que se 

constituíram ao longo de suas ricas experiências de vida. Para os autores, a procura pela 

escola evidencia que, por um lado, constitui-se uma dedicação a algo considerado 

importante, uma vez que os alunos da EJA buscam, por meio da escolaridade, meios de 

integrarem-se plenamente à sociedade letrada, “se sentirem sujeitos ativos, 

participativos e crescer cultural, social e economicamente” (BRASIL, 2006, p.11), 

porém, por outro lado, é um desafio que envolve questões de ordem pessoal, 

profissional, econômica, dentre outras.  

Esse documento trata ainda da diversidade cultural presente na sala de aula da 

EJA: pessoas de várias origens, vindas de outras cidades, estados, da zona rural, 

trazendo seus diferentes modos de pensar, agir, expressar-se, mas que estão todos 

inseridos nas classes sociais de menor poder aquisitivo (BRASIL, 2006).  

Segundo os autores, é comum os estudantes apresentarem insegurança e baixa 

autoestima, muitas vezes devido à sua trajetória escolar ter sido marcada pela exclusão e 

insucesso. Destacam também que o professor tem um papel muito importante em 

                                                 
7Essa secretaria, vinculada ao Ministério da Educação, elaborou a Coleção ‘Trabalhando com a Educação 
de Jovens e Adulto”, material composto por cinco cadernos temáticos, sendo o primeiro intitulado 
‘Alunas e Alunos da EJA’, publicado em 2006. 
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relação ao sucesso ou fracasso dos alunos, e 

o reconhecimento da existência de uma sabedoria no sujeito, 
proveniente de sua experiência de vida, de sua bagagem cultural, de 
suas habilidades profissionais, certamente, contribui para que ele 
resgate uma autoimagem positiva, ampliando sua auto-estima e 
fortalecendo sua autoconfiança (BRASIL, 2006, p.19).  
 

Outro ponto discutido é a presença no público da EJA de homens e mulheres que 

são trabalhadores e que vão à escola após um dia de atividades muitas vezes cansativas 

e repetitivas, mas que trazem muitos saberes e habilidades originados nessas tarefas, 

sendo importante o professor buscar conhecê-los e valorizá-los (BRASIL, 2006). 

Além disso, os educandos da EJA geralmente têm a expectativa de que, 

aumentando o nível de escolaridade, terão mais oportunidades de conseguir melhores 

empregos. 

As exigências do mercado têm se mostrado desproporcionais em 
relação às tarefas a serem executadas, mesmo para as vagas e 
ocupações com pouca complexidade. Para a classe trabalhadora, a 
educação passou a ser condição necessária para garantir o emprego, 
mas não suficiente, porque essa relação não está claramente definida. 
Entretanto, em razão da crescente competitividade no mundo do 
trabalho, muitos se sentem pressionados a correr atrás da 
“qualificação”, independentemente do quanto tenham estudado, 
impelidos pelo sentimento de que seria a garantia de permanência no 
emprego ou de acesso a ele (BÁRBARA, 2006, p.122). 
 

É importante também problematizar essa questão da caracterização dos 

estudantes da EJA, com o cuidado de não homogeneizar equivocadamente um público 

que é atualmente bastante diversificado, o que poderia reforçar estereótipos e 

preconceitos. Certas características atribuídas à EJA nem sempre são realmente traços 

comuns, mas se referem a uma parcela desse público, por exemplo, a visão do aluno da 

EJA com foco no adulto, trabalhador, pertencente a camadas sociais mais pobres, em 

processo de alfabetização. A presença nas escolas de uma visão equivocada sobre esses 

alunos dificulta a promoção do ensino de qualidade adequado ao seu público, como 

apontado por Calháu (2007). A autora procura analisar a concepção de aluno presente 

nas escolas de EJA, buscando compreendê-la a partir das vertentes política e 

acadêmico-científica. Afirma que muitas vezes a concepção presente na escola 

desconhece a vida dos sujeitos, a realidade em que vivem e, dessa forma, não contribui 

para promovera inclusão e a aprendizagem na perspectiva da criação e emancipação, a 

serviço dos sujeitos sociais.  

Essas características diversas presentes no público da EJA trazem muitos 
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desafios em relação a como podem ser elaboradas e implementadas propostas de ensino 

que considerem tais particularidades, em que os educandos se sintam incluídos, que não 

sejam sistemas e métodos de ensino distantes ou alheios a suas condições de vida. Isso 

ainda é dificultado pela forma como são desenvolvidas e colocadas em prática as 

políticas educacionais em nosso país, que possuem problemas graves em todos os 

segmentos de ensino, e na EJA isso também é verificado. Felizmente, têm acontecido 

também iniciativas e experiências diferenciadas nesse contexto que, mesmo com pouco 

apoio dos níveis governamentais, alcançam conquistas em relação à qualidade do 

ensino.  

 
1.2.2. Políticas voltadas para a EJA 

 
Em relação à EJA, entendemos que as ações governamentais precisam se voltar 

não somente a garantir às pessoas jovens e adultas exercer seu direito de acesso à 

escola, mas também direcionar esforços para a permanência dessas pessoas no processo 

de escolarização, oferecendo ensino de qualidade e adequado ao seu público. Para isso, 

é fundamental que seja reconhecida a importância da EJA como espaço em que os 

adultos exercem seu direito à educação e, dessa forma, necessita de melhores recursos 

materiais, além de profissionais com formação específica. 

Para Bárbara (2006),  

Historicamente, pelo menos três fatores têm determinado as condições 
em que são desenvolvidos os programas de Educação de Jovens e 
Adultos – EJA em nosso país: a falta de uma política pública 
permanente, a prevalência de uma visão assistencialista e a 
insuficiência de teorias sobre o processo de aprendizado dos adultos. 
 

A autora aponta que, devido ao primeiro fator citado, ocorre a ausência de 

financiamento específico nessa modalidade de ensino, afastando-a do campo do direito 

social e também que o segundo fator prejudica a qualidade do ensino. Sobre o terceiro 

fator, a autora afirma que a falta de estudos teóricos sobre a aprendizagem de adultos 

traz limitações e inadequações, como a transposição para os adultos de teorias e 

metodologias elaboradas para crianças, desconsiderando que ao passarem um tempo 

fora da escola, os alunos da EJA adquiriram conhecimentos em outros espaços e não 

ficaram “parados no tempo”. 

Tratar a EJA como uma “adaptação” do ensino voltado para crianças e 

adolescentes, porém com etapas escolares mais curtas, não é uma forma adequada de 

atender as pessoas que buscam essa modalidade de ensino (que já foram excluídas do 
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sistema escolar anteriormente e certamente não desejam que isso se repita). Por isso, é 

importante discutir como a EJA pode ser estruturada do ponto de vista institucional de 

modo a considerar suas características próprias, respeitando seus alunos com as diversas 

condições de vida deles. 

Arroyo (2006) defende que a EJA precisa preservar as conquistas obtidas nas 

últimas décadas relacionadas a concepções e práticas vinculadas ao movimento da 

educação popular. O autor descreve os aspectos que compõem essa herança, que são 

elementos importantes para compreender melhor como a EJA tem se desenvolvido em 

nosso país: 

1- A atualidade do legado da EJA: os princípios que inspiraram a educação 

popular continuam atuais, já que os jovens e adultos vivem ainda hoje uma realidade 

radicalmente excludente. 

2- Olhar primeiro para os educandos, para sua condição humana: segundo o 

autor, usam-se apropriadamente os termos educação de jovens e adultos, fazendo 

referência aos educandos, diferentemente de Ensino Fundamental ou Ensino Médio, em 

que se nomeia a etapa de ensino. 

A trajetória mais progressista não é institucionalizar a EJA como 
modalidade dos ensinos fundamental e médio, mas como modalidade 
própria que avançou em concepções de educação e formação humana 
que pode ser enriquecedora para a educação da infância e da 
adolescência, sobretudo dos setores populares que freqüentam as 
escolas públicas (ARROYO, 2006, P. 225). 
 

3- Reencontro com as concepções humanistas de educação. A EJA teve como 

foco os processos formadores e não as formalidades escolares, preocupando-se com o 

ser humano, com sua formação plena. 

O mérito dos projetos populares de EJA tem sido adequar os 
processos educativos à condição a que são condenados os jovens e 
adultos. Não o inverso, que eles se adaptem às estruturas escolares 
feitas para a infância e adolescência desocupada. 
Por que não assumir esses projetos, essas experiências e essa herança 
acumulada e tirá-la da marginalidade? Reconhecê-la como válida para 
o prosseguimento de estudos, inclusive. Por que não assumi-la como 
processos legítimos públicos com direito a espaços, profissionais e 
recursos públicos? Igualdade é isso (ARROYO, 2006, p. 227). 

 
4- Aproximar-se do campo dos direitos. Uma visão de formação que considera a 

pluralidade, defendendo a valorização dos saberes e da cultura popular. “Reconhecer a 

cultura como matriz da educação” (ARROYO, 2006, p. 228). 

5- A educação como direito humano.  
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Esse traço poderia englobar todos os comentados e outros mais: não 
podemos esquecer que as experiências mais radicais de EJA nascem, 
alimentam-se e incentivam movimentos sociais ou sujeitos coletivos 
constituindo-se como sujeitos de direitos. 
 Nesses movimentos se descobrem analfabetos, sem escolarização, 
sem o domínio dos saberes escolares, sem diploma, porém, não só, 
nem principalmente. Se descobrem excluídos da totalidade de direitos 
que são conquistas da condição humana. Excluídos dos direitos 
humanos mais básicos, onde se jogam as dimensões mais básicas da 
vida e da sobrevivência (ARROYO, 2006, p.229). 
 

Os conteúdos e conhecimentos trabalhados na EJA passaram a incluir essa 

realidade de opressão e exclusão, em que saberes e competências escolares foram 

unidos aos processos de libertação, emancipação humana (ARROYO, 2006). 

Essas características, sobre como a EJA tem se constituído historicamente em 

nosso país, precisam receber atenção ao se elaborar novas propostas para a EJA, para 

que essas especificidades sejam respeitadas e para que as experiências de sucesso 

possam ser inspiradoras e direcionadoras de ações futuras. Concordando com Arroyo 

(2006), consideramos importante que a EJA mantenha articulação com os princípios 

formadores que priorizam o olhar para o ser humano, que seja entendida como direito 

dos sujeitos, que possa se adequar às condições de seus alunos que enfrentam a 

exclusão, que valoriza sua cultura e pluralidade. 

A partir dos aspectos citados em relação às características dos alunos e das 

políticas educacionais voltadas para a EJA, discutiremos a seguir questões sobre as 

metodologias de ensino voltadas para esse público e sobre princípios que consideramos 

importantes para elaboração de novas propostas, além dos fatores relacionados à 

implementação dessas ideias na sala de aula, com atenção especial ao ensino de 

Matemática. 

 
1.2.3. Metodologias e propostas de ensino no contexto da EJA 

 
Segundo Fonseca (2006)8,  as preocupações que antes eram mais concentradas 

na luta pelo direito à escolas e deslocaram e agora estão mais voltadas para as questões 

acerca do ensino e aprendizagem, buscando considerar as especificidades do público da 

EJA.   

                                                 
8 Os textos de Fonseca, Ireland, Bárbara e Arroyo citados nesta seção estão reunidos em: Construção 
Coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Publicado em 2006, é o terceiro volume da 
coleção Educação para Todos, lançada pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
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Para Silva (2008), essa modalidade de ensino envolve grupos distintos de alunos 

– jovens e adultos – com diferentes histórias de vida marcadas pela exclusão escolar, 

que, muitas vezes, são tratados com um grupo homogêneo ao qual se oferece uma 

educação de menor qualidade. O autor argumenta:  

Se eles são assim tão diferentes, é inócuo querer que eles aprendam 
em menor tempo os mesmos conteúdos, das mesmas formas que o 
faziam quando estiveram na escola, antes de serem obrigados a 
interromper os estudos; tampouco se pode imaginá-los iguais ao 
público que hoje frequenta o ensino regular. Há que se pensar em 
novas formas de trabalho para atender a esse alunado (SILVA, 2008, 
p.11). 

Segundo o autor, a EJA necessita de mais atenção por parte do poder público, de 

professores com formação especializada e de metodologias diferentes do ensino 

tradicional, buscando abordagens que propiciem a inclusão dos alunos na escola. 

Nessa mesma direção, Fonseca (2007) defende que as ações educativas no 

contexto da EJA considerem as motivações dos alunos para o retorno à escola, uma vez 

que estamos recebendo estudantes que “trazem em seu discurso não apenas as 

referências à necessidade: reafirmam o investimento na realização de um desejo e a 

consciência (em formação) da conquista de um direito” (p.49). 

De acordo com Soares (2008), a questão da instituição da EJA como campo 

pedagógico específico tem mobilizado discussões sobre a formação de seus educadores. 

Constata-se que, mesmo com a crescente visibilidade que tem tido a 
EJA, seja na instância das práticas, seja como campo de estudos e 
pesquisas, ainda não existe efetiva demanda para a formação 
específica do educador que atua com esse público no campo de 
trabalho. Mesmo que a formação inicial ofertada pela universidade 
seja considerada de qualidade, os egressos não necessariamente têm 
essa qualificação valorizada no momento da inserção profissional. 
Não existe, assim, relação estreita entre formação inicial na 
universidade e campo de atuação (SOARES, 2008, p. 97).  
 

Gadotti (2003) afirma que a escola, que foi criada para atender prioritariamente 

crianças e jovens, precisa modificar-se para passar atender também adultos, 

necessitando de reestruturação e reorientação curricular, preparando-se para que o 

acesso e a permanência dos alunos jovens e adultos seja facilitado.  

Essa preparação supõe: 
a) uma estrutura adequada da escola à EJA; 
b) um projeto político-pedagógica que inclua a EJA; 
c) uma concepção de EJA que estabeleça a sua especificidade não 
como uma carência (“suplência”) de algo, mas como uma 
“modalidade de educação básica” (GADOTTI, 2003, p. 4, grifo do 
autor). 
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Os autores citados apresentam elementos que consideramos relevantes para a 

discussão acerca das metodologias de ensino para a EJA, relacionados principalmente à 

presença da diversidade no público dessa modalidade de ensino e da necessidade de que 

a educação para essas pessoas respeite suas especificidades, suas expectativas, seja de 

fato inclusiva e conte com profissionais capacitados e estrutura adequada. 

Além disso, é de grande importância refletir sobre as formas como tais propostas 

de ensino são concretizadas no cotidiano da sala de aula. 

Ireland (2006), em seu trabalho que trata do Projeto Escola Zé Peão9, discute os 

desafios em relação à implementação da proposta, buscando analisar os fatores 

presentes na distância entre o que foi desejado e o que realmente é feito.  “Nas práticas 

educativas que se proponham a inovar existe sempre uma tensão entre a proposta e a sua 

execução, entre o desejado e o realizável, entre o idealizado e o concreto” (p. 97). O 

autor destaca questões relacionadas aos objetivos da criação de tal projeto, às 

características do setor da construção civil (no qual trabalham os alunos), às condições 

de vida dos estudantes, ao tempo de aulas que é insuficiente, à localização e à estrutura 

da escola. E defende que reconhecer e analisar essa distância entre o proposto e o 

concreto faz com esta se torne uma “tensão criativa” e não um impedimento para a 

prática. 

A prática educativa desenvolvida pela Escola Zé Peão exemplifica a 
complexidade característica de outras experiências semelhantes. A 
complexidade é conseqüência da necessidade de levar em 
consideração e conciliar, contemplar e reconhecer as tensões inerentes 
ao processo de ensino-aprendizagem. Reforça a necessidade de sonhar 
com os pés plantados firmemente no chão. É necessário basear uma 
prática em uma proposta teórico-metodológica guiada por princípios, 
porém tal proposta não pode se tornar uma camisa de força a ser 
implementada a todo custo. Ela tem que interagir com os interesses e 
necessidades de aprendizagem dos operários-alunos, como sujeitos 
coletivos e como indivíduos, e com o contexto concreto em que a 
prática se desenvolve – no caso específico, a indústria da construção 
civil. No processo, a proposta original fica sujeita à avaliação do 
concreto e, nessa relação, cria-se e se recria (IRELAND, 2006, p.105). 
 

Esses aspectos a respeito da realização de uma proposta de ensino, com fatores 

que podem dificultar o processo de colocar em prática tal proposta, devido ao contexto 

                                                 
9 O projeto Escola Zé Peão é uma prática educativa desenvolvida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de João Pessoa e por um grupo de professores e estudantes do 
Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. (IRELAND, 2006, p. 97). A Escola Zé Peão 
abriu as suas primeiras seis salas de aula em canteiros de obras da cidade de João Pessoa em 1991 (…). 
Iniciada com o intuito de alfabetizar aquele segmento social e educacionalmente mais discriminado da 
categoria – os serventes alojados nos canteiros de obras (…) (IRELAND, 2006, p. 98-99) 
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em que acontece, também estiveram presentes nesta pesquisa. A elaboração das 

atividades que desenvolvemos buscou orientar-se pela articulação de várias ideias 

abordadas na literatura sobre a Educação Matemática na EJA, na teoria sobre 

autoeficácia, nas concepções trazidas da formação docente e da prática em sala de aula, 

e precisou conciliar isso com a realidade escolar em que a pesquisa aconteceu, em um 

processo complexo que a todo o momento era discutido e avaliado. 

O ensino de Matemática oferecido na EJA tem sido alvo de diversas críticas e 

enfrenta muitos desafios. Um deles é a dificuldade relativa à formação adequada de 

professores para atuarem na EJA, questão que se relaciona com a insuficiente produção 

de estudos referentes à aprendizagem do adulto e de materiais didáticos voltados 

especificamente para esse público.  

Mesmo que a escola e seus professores estejam imbuídos da 
disposição de elaborar e implementar um projeto pedagógico voltado 
especificamente para o público da EJA, enfrentarão os desafios 
próprios de uma seara pouco trilhada, ou trilhada com o suporte 
relativamente frágil de uma reflexão teórica ainda incipiente 
(FONSECA, 2007, p. 20). 
 

Além disso, é necessário considerar as recomendações e exigências de órgãos e 

documentos oficiais, juntamente com as expectativas de seu alunado que se referem 

tanto aos aspectos do cotidiano e de seus contextos de trabalho, como à perspectiva de 

prosseguimento nos estudos.  

Em decorrência do fato de na EJA normalmente se trabalhar com um 
tempo reduzido de integralização das etapas escolares, é muito comum 
os professores argumentarem que, apesar de estarem certos da 
importância de se ensinar Matemática para esse público, só lhes é 
possível ensinar “o básico”. E esse “básico”, caracteriza-se, muitas 
vezes, como “um mínimo de conteúdo”, ou o “todo” visto de forma 
superficial. Ou ainda, “visando contextualizar os conteúdos de acordo 
com o cotidiano dos alunos”, o professor só leciona aqueles que 
tenham aplicação imediata, não oferecendo a seus alunos a 
oportunidade de vivenciar outras experiências de aprendizagem 
(ARAÚJO, 2001, apud FERREIRA, 2009, p. 16-17). 
 

 Fonseca (2006) destaca que os trabalhos relacionados às propostas de ensino na 

área da Matemática têm analisado a relevância social do conhecimento matemático, e 

que 

a proposta deverá contemplar problemas realmente significativos para 
os alunos da EJA em vez de insistir nas situações hipotéticas, 
artificiais e enfadonhamente repetitivas, forjadas tão-somente para o 
treinamento de destrezas matemáticas específicas e desconectadas 
umas das outras, inclusive de seu papel na malha do raciocínio 
matemático (FONSECA, 2006, p.323). 
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Na prática da sala de aula, definir um planejamento do ensino de Matemática 

que considere temas e problemas que sejam significativos, relevantes, para o 

aprendizado dos alunos não é uma tarefa simples e, nesse sentido, têm fundamental 

importância conhecer o perfil dos alunos, seus contextos de vida, seus objetivos 

enquanto estudantes, suas expectativas em relação à escola. A partir disso, faz-se 

necessária a discussão sobre como a Educação Matemática pode contribuir para a 

formação desses jovens e adultos. 

Um ponto que tem sido enfatizado é a importância instrumental da Matemática 

para solução de problemas reais em diversas situações vivenciadas pelos alunos e, nessa 

perspectiva, o contexto escolar pode contribuir para que o aluno aprenda conceitos ou 

procedimentos novos e também amplie e sistematize seus conhecimentos anteriormente 

adquiridos (FONSECA, 2007). Mas, indo além da utilidade prática, a Educação 

Matemática deve 

ser pensada como contribuição para as práticas de leitura 
(CARDOSO, 2000), buscando contemplar (e até privilegiar) 
conteúdos e formas que ajudem a entender, participar e mesmo 
apreciar melhor o mundo em que vivemos (e, eventualmente, ou até 
frequentemente, mas não necessariamente, sejam usadas na resolução 
de problemas da vida particular do aluno) (FONSECA, 2007, p. 52, 
grifos da autora). 
 

O caráter formativo do ensino da Matemática é requerido, percebido e apreciado 

pelos alunos da EJA, e assume um sentido de atualidade, “num resgate de um vir-a-ser 

sujeito de conhecimento que precisa realizar-se no presente” (FONSECA, 2007, p. 24, 

grifo da autora), diferentemente das crianças, cujos aspectos formativos referem-se 

principalmente ao seu futuro. 

Fonseca (2006) traz considerações a respeito das lembranças trazidas pelos 

alunos da EJA referentes a suas experiências escolares anteriores, que não recebem 

tanta atenção, dos educadores e pesquisadores, como as experiências da vida cotidiana 

do aluno. Considera que, ao recordar conhecimentos escolares, os alunos não apenas 

tentam aproveitar algo do passado para o processo de aprendizagem do presente: o 

resgate e a manifestação dessas recordações constituem uma ação social organizada, 

sendo assim um elemento que compõe a identidade sociocultural dos alunos da EJA. 

Além disso, as situações em que as lembranças emergem demandam uma reativação 

seletiva do passado, em que também são revividos, podendo ser reelaborados, os 

sentimentos relacionados com aquela Matemática de antes.  
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Em geral, os sujeitos, alunos e alunas da EJA, mobilizam essa ou 
aquela formulação sobre o processo de rememoração diante de uma 
situação de alguma forma conflituosa, envolvendo dificuldades, 
divergências ou estranhamento em relação ao material lembrado ou ao 
fato de lembrá-lo (FONSECA, 2006, p.328). 
 

Uma característica importante comumente presente na sala de aula da EJA é a 

questão do pensamento metacognitivo, em que o aluno pensa (e se expressa) sobre o 

que e como pensa (FONSECA, 2007). Essa questão é especialmente relevante em nossa 

pesquisa, que se fundamenta na Teoria Social Cognitiva proposta por Bandura e, dessa 

forma, focaliza a aprendizagem matemática do ponto de vista do sujeito que gerencia, 

direciona, organiza seu próprio aprendizado, avaliando-o de acordo com seus objetivos 

e padrões pessoais. Assim, consideramos que propostas de ensino de Matemática 

precisam objetivar também o desenvolvimento da autonomia do aluno em relação à 

própria aprendizagem, assumindo a postura de autorregulador desse processo, 

conseguindo agir diante das situações com autoconfiança e persistência frente a 

possíveis dificuldades. 

A questão da dificuldade para aprender Matemática é frequentemente citada por 

alunos da EJA, que assumem esse discurso e parecem atribuir às próprias características 

do estudante a responsabilização pelos obstáculos enfrentados ao aprender Matemática 

(FONSECA, 2007). 

Os alunos (ecoando aí discursos veiculados ou sugeridos por 
educadores e pelas instituições educacionais) parecem devotar às 
limitações do próprio aprendiz – incluídas aí as limitações definidas 
por sua idade avançada e inadequada ao aprendizado – os percalços 
no fazer e compreender matemáticos, liberando as instituições e suas 
práticas, as sociedades, os modelos socioeconômicos e as (o)pressões 
culturais, e chamando para si – e para uma condição irreversível – a 
responsabilidade por um provável fracasso nessa nova ou primeira 
empreitada escolar (FONSECA, 2007, p.21, grifos da autora). 
 

Consideramos que as dificuldades presentes nos processos de aprendizagem 

matemática devem ser pensadas considerando-se os vários aspectos que influem nisso e 

sua interação complexa, não podendo essa questão ser equivocadamente reduzida à 

condição do aprendiz. É importante também que os alunos da EJA percebam que 

dificuldades fazem parte do processo de aprendizagem (sendo os aprendizes crianças, 

jovens ou adultos) e não devem ser interpretadas como falta de capacidade, nem causar 

medo, frustração ou culpa. Pelo contrário, as dificuldades precisam ser enfrentadas, 

diminuídas e, mesmo sendo referentes a fatores externos ao indivíduo, este pode agir 

sobre o ambiente de forma a buscar favorecer sua aprendizagem. 
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As pesquisas levantadas neste capítulo evidenciam o que os alunos da EJA 

frequentemente observam e avaliam em relação ao professor de Matemática e destacam 

aspectos pessoais e profissionais. Além disso, as características do professor têm um 

papel importante na relação com o aluno e na relação que este estabelece com a 

disciplina. As observações da prática em sala de aula na EJA trazem elementos que vão 

nessa mesma direção, ressaltando aspectos como a atenção dada aos alunos, a paciência, 

a dedicação, o compromisso com o trabalho, a forma de planejar e conduzir as aulas, 

formas de explicar os conteúdos, entre outros.  

De forma geral, consideramos que o ensino de Matemática na EJA precisa de 

atenção por parte de profissionais com formação específica, de embasamento em 

estudos sobre a aprendizagem do adulto e de apoio através de materiais didáticos e 

estrutura escolar adequada.  

Ademais, a relação entre aluno e professor é muito importante e, nesse sentido, é 

preciso considerar as características que possuem esses estudantes e também as 

características do professor que podem favorecer essa relação, havendo 

comprometimento, respeito e responsabilidade mútuos, assim como a busca em manter 

um clima agradável na aula, relações amigáveis, sensação de bem-estar. As atividades 

trabalhadas em sala de aula e a forma como a aula é estruturada têm papel fundamental 

no processo de ensino e aprendizagem e vários fatores podem contribuir para sua 

qualidade. Um deles é a promoção de situações que priorizam discussões e descobertas 

por parte do aluno, que estimulam a curiosidade e o questionamento, que permitam a 

percepção de que o aprendizado está de fato acontecendo, despertando a vontade de 

estudar e aprender mais.  

Outro fator é a diversificação das atividades buscando envolver todos os alunos 

da turma, mesmo que tenham ritmos diferentes, que tenham dificuldades ou não, e 

também o trabalho baseado na cooperação, em que os alunos se auxiliam e em que há 

respeito ao ritmo e à forma de aprender de cada um. Os problemas matemáticos 

abordados nas aulas também constituem um fator que pode contribuir bastante para a 

qualidade do ensino e aprendizagem, sendo importante o trabalho com temas que se 

relacionam com as experiências cotidianas dos alunos e com conhecimentos escolares 

adquiridos anteriormente, atividades com nível de dificuldade que não seja 

desestimulante e que não enfatizem o uso de regras, procedimentos mecânicos, 

memorização desnecessária. Em resumo, o que se assume como centralidade na 

Educação Matemática de Jovens e Adultos é a formação do aluno, não apenas do ponto 
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de vista cognitivo, mas também nos aspectos afetivos e das interações sociais. 

Essas questões foram explicitadas aqui não com o sentido de recomendação ou 

prescrição, mas no intuito de mostrar que elementos e concepções estiveram subjacentes 

ao desenvolvimento desta pesquisa, principalmente elaboração das atividades para as 

aulas. 

No capítulo seguinte, apresentamos a teoria escolhida para fundamentar o 

estudo.  
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CAPÍTULO 2: 

A TEORIA SOCIAL COGNITIVA DE BANDURA E O CONCEITO 

DE AUTOEFICÁCIA MATEMÁTICA  

 

Este capítulo aborda a fundamentação teórica adotada em nossa pesquisa, 

procurando, a partir da revisão de literatura realizada, justificar sua escolha e apresentar 

suas principais definições e características. 

O objetivo desta pesquisa se relaciona com questões afetivas, com foco nas 

crenças que os estudantes possuem em relação a si próprios enquanto aprendizes de 

Matemática. Dessa forma, a teoria proposta por Albert Bandura mostrou-se adequada, 

por trazer o conceito de autoeficácia, que trata especificamente do objeto pesquisado. 

Essa teoria, construída com forte presença de pesquisas empíricas, apresenta uma forma 

de compreender a relação entre o comportamento humano, o ambiente, e os aspectos 

pessoais (o que inclui aspectos cognitivos e afetivos). Aborda de maneira detalhada a 

complexa articulação entre as autocrenças e as ações do indivíduo, propiciando uma 

relação fecunda com as pesquisas educacionais. Além disso, trata de um aspecto que é 

crucial no caso da nossa pesquisa: ideias, orientações, discussões a respeito da 

possibilidade de provocar mudanças nas autocrenças e no comportamento dos 

estudantes, de forma autorreguladora e autoavaliativa, o que pode influir positivamente 

na sua aprendizagem. 

Inicialmente intitulada “teoria da aprendizagem social”, a teoria social cognitiva 

surgiu na tentativa de explicar fenômenos do pensamento e comportamento humanos de 

forma considerada mais adequada, no que diz respeito a aspectos como: os mecanismos 

envolvidos na motivação e na tradução do pensamento para o desempenho10 satisfatório, 

o papel do controle pessoal, o poder de uma teoria em ser preditiva e provocadora de 

mudanças no funcionamento humano (BANDURA, 2008). Proposta por Albert Bandura 

(BANDURA, 198611, apud AMARAL, 1993), “é designada social, porque reconhece 

em grande parte a origem social do pensamento e da ação humana; de cognitiva, porque 

reconhece aos processos do pensamento, uma influente contribuição causal na 

motivação, no afeto e na ação humana”. 

                                                 
10O termo ‘desempenho’ é utilizado (não se restringindo ao contexto escolar) na literatura em português 
sobre autoeficácia, por exemplo, por Bzuneck (2001). Bandura utiliza muitas vezes o termo 
‘performance’. 
11Trecho do prefácio da obra: Social Foundations of Thought and Action. A social CognitiveTheory”. 
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É importante destacar que Bandura se dedicou primordialmente à aprendizagem 

social, e não à aprendizagem escolar especificamente. Contudo, sua teoria nos leva a 

entender a aprendizagem escolar como um tipo de aprendizagem social que acontece 

por meio do envolvimento ativo com as situações, mas também pela observação do que 

os outros fazem (aprendizagem por modelamento). Aprender é um processo contínuo, 

que envolve observação, processamento das informações e modelamento do que é 

observado (GITHAIGA,  WANJIRU e THINGURI, 2014)12. 

Nesse sentido, a noção de desempenho é utilizada como uma das referências 

possíveis para se verificar e analisar o processo de aprendizagem. Não significa, 

contudo, que o consideremos com o aspecto mais importante, mas, como um aspecto 

observável que pode permitir algumas inferências acerca da aprendizagem escolar. 

 

2.1. Perspectiva da agência 

 

A teoria social cognitiva fundamenta-se na perspectiva da agência, ideia segundo 

a qual os indivíduos agem intencionalmente sobre suas circunstâncias de vida e estão 

conectados a sistemas sociais, influenciando-se mutuamente (BANDURA, 2008). 

Os cursos de ação são selecionados, construídos, regulados e avaliados de forma 

intencional, consciente e, nesses processos, as capacidades pessoais são julgadas e são 

antecipados os prováveis efeitos de diferentes eventos. As condições do ambiente 

fornecem informações e influem nas ações do indivíduo, mas também passam pela 

exploração, manipulação e influência da agência pessoal (BANDURA, 2008). 

As pessoas são seres sensíveis e propositados. Quando enfrentam 
certas demandas em suas atividades, elas agem de forma intencional 
para fazer com que as coisas desejadas aconteçam, em vez de 
simplesmente se submeterem a acontecimentos em que forças 
situacionais ativam suas estruturas subpessoais para produzirem 
soluções (BANDURA, 2008, p. 73). 
 

Além da agência individual, há outros dois modos em que a agência humana se 

diferencia: delegada e coletiva. Por meio da agência delegada, as pessoas que não têm 

controle sobre certas condições que lhes afetam buscam seus objetivos através de outras 

                                                 
12“According to this theory, effective socialization takes place when a child learns in his/her environment 
as it interacts and observes what others do. Social-cognitive theory assumes that people learn behavior 
mainly through observing, mental processing of information and modeling what they observe. Social 
learning guides the person’s behavior so that it is in accordance with norms, values and beliefs of a 
society thus enabling a person to adjust successfully in the society. Learning, according to Bandura, is an 
ongoing process” (GITHAIGA,  WANJIRU e THINGURI, 2014, p.135). 
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pessoas que possam exercer influência e agir a seu favor. A agência coletiva refere-se a 

esforços socialmente interdependentes baseados na crença compartilhada por um 

conjunto de pessoas, sobre suas capacidades de produzir mudanças de forma coletiva. 

Na agência coletiva, os membros individuais são a fonte do julgamento de eficácia, mas 

o nível do fenômeno avaliado é a coletividade, já que as crenças dos indivíduos 

referem-se à sua capacidade enquanto grupo (BANDURA, 2008).  

De acordo com a Teoria Social Cognitiva o exercício do controle e agência 

pessoal estão intimamente relacionados às crenças que as pessoas têm sobre si mesmas, 

o que influi no controle dos seus pensamentos, sentimentos e na forma como se 

comportam (PAJARES e OLAZ, 2008). 

 
2.2. Determinismo recíproco 
 

Segundo Bandura (2008), o modelo de comportamento humano que fundamenta 

a teoria da aprendizagem social é o determinismo recíproco. As pessoas têm seu 

comportamento afetado por influências externas por meio de processos cognitivos 

intermediários, que definem em parte quais e como os eventos são observados e como 

as informações obtidas são organizadas. Para ele, “o funcionamento psicológico envolve 

uma interação recíproca contínua entre influências comportamentais, cognitivas e 

ambientais” (BANDURA, 2008, p. 44). Assim, o comportamento não é simplesmente 

resultado de interações entre o ambiente e a pessoa, não é um fator apenas dependente, 

mas sim interdependente, é um determinante que opera interconectado com os outros 

dois: fatores pessoais internos e ambiente, numa interação recíproca triádica, em que as 

influências entre esses três elementos variam de acordo com as diferenças dos 

indivíduos e das circunstâncias, como representado na figura seguir (BANDURA, 

2008). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação da interação entre os três elementos que interagem no funcionamento psicológico 

(BANDURA, 2008, p. 45). 

Os fatores ambientais não afetam o comportamento diretamente, mas sim por 

meio de mecanismos psicológicos do sistema do self, ou seja, esses fatores influem nas 
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“aspirações, autopercepções, padrões pessoais, estados emocionais, atitudes e outras 

influências auto-regulatórias das pessoas” (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 100). 

Essa ideia da interdependência dos elementos pessoais, ambientais e 

comportamentais reflete na forma de se pensar em intervenções terapêuticas, que podem 

ser direcionadas a cada um desses aspectos. 

Na escola, por exemplo, os professores trabalham para promover a 
aprendizagem e a confiança acadêmica dos alunos sob seus cuidados. 
Usando a teoria social cognitiva como referência, os professores 
podem trabalhar para melhorar os estados emocionais de seus alunos e 
para corrigir suas autocrenças e hábitos negativos de pensamento 
(fatores pessoais), melhorar suas habilidades acadêmicas e práticas 
auto-regulatórias (comportamento) e alterar as estruturas da escola e 
da sala de aula que possam atuar de maneira a minar o sucesso dos 
estudantes (fatores ambientais) (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 98).  
 

A teoria social cognitiva de Bandura considera de fundamental importância o 

estudo dos processos do self, da introspecção, de como as pessoas examinam a própria 

mente, de como o indivíduo interpreta os fatores ambientais, opondo-se a teorias nas 

quais o comportamento humano é visto de forma exageradamente dependente de 

estímulos externos (PAJARES e OLAZ, 2008). 

Segundo Bandura (2008), são características da agência humana: 

1- Intencionalidade: refere-se à representação de um curso de ação a ser seguido 

futuramente. As intenções estão fundadas em elementos automotivadores e são um 

compromisso proativo com a realização de ações futuras, não sendo apenas expectativas 

ou previsões. 

2- Antecipação: ao representar no presente cognitivamente os eventos futuros, 

estes podem se converter em motivadores e reguladores das ações, promovendo direção, 

coerência e significado, moldando o presente para adequá-lo ao futuro desejado. Mas as 

ações não são guiadas apenas por prováveis recompensas ou punições externas, mas sim 

levando em conta também padrões pessoais e autoavaliações. 

3- Autorreatividade: além do planejamento e antecipação, também são 

necessárias motivação e autorregulação para dar forma aos cursos de ação pretendidos. 

Para isso, têm um papel importante as funções autorreferentes: monitoramento, 

orientação, reações corretivas. 

Para afetar o próprio comportamento, é necessário inicialmente observá-lo, 

monitorá-lo, comparando-o com objetivos e padrões pessoais (BANDURA, 2008). Para 

definir a adequação, o comportamento pode ser comparado em relação a normas 
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padronizadas, a outros indivíduos, a grupos de referência ou a comportamentos 

anteriores do próprio indivíduo. No caso da autocomparação, as realizações passadas 

servem para estabelecer padrões e, ao alcançar um nível de desempenho, parte-se para 

novos níveis, buscando melhoras progressivas (BANDURA, 2008). A avaliação das 

atividades recebe mais atenção dependendo do valor ou significância que a atividade 

tem para a pessoa, como as áreas relacionadas ao bem-estar e autoestima (BANDURA, 

2008). Baseados no sistema de valores e identidade pessoal, os objetivos conferem 

significado e propósito às atividades (BANDURA, 2008). As reações corretivas podem 

variar dependendo da percepção da pessoa sobre os determinantes do comportamento. 

Quando os resultados positivos são atribuídos aos próprios esforços ou habilidades, 

provocam satisfação, mas isso não acontece quando o sucesso é atribuído a fatores 

externos. Da mesma forma, a avaliação do fracasso ou conduta inadequada leva em 

conta a atribuição a fatores internos ou externos (BANDURA, 2008). Além disso, 

quando são estabelecidos incentivos autorregulados para certas realizações, como 

gratificações ou satisfação, há mais motivação para aumentar o esforço para atingir os 

objetivos (BANDURA, 2008). 

4- Autorreflexão: refere-se à atividade de autoexaminar os próprios pensamentos e 

ações, avaliando a motivação, valores, significados dos objetivos. 

Nessa atividade metacognitiva, as pessoas julgam a adequação de seu 
pensamento preditivo e operativo contra os resultados de seus atos, os 
efeitos que os atos de outras pessoas produzem, aquilo em que os 
outros acreditam, deduções a partir do conhecimento estabelecido e, 
consequentemente, o que ele acarreta. (...) As crenças de eficácia são a 
base da agência humana (BANDURA, 2008, p. 78). 

 

2.3. Autoeficácia 

O estudo da autoeficácia por Bandura teve início com suas investigações sobre 

como as experiências de domínio – em que as pessoas exercessem controle sobre as 

ameaças, cultivando competências, estilos de enfrentamento e crenças pessoais – podem 

contribuir para promover mudanças psicossociais, como no tratamento de fobias, e, 

nessas investigações, as crenças de autoeficácia mostraram-se como elemento 

importante da agência pessoal (BANDURA, 2008). 

Hoje, muitas evidências empíricas sustentam a afirmação de Bandura 
de que as crenças de autoeficácia influenciam praticamente todos os 
aspectos das vidas das pessoas – independentemente de pensarem de 
forma produtiva, autodebilitante, pessimista ou otimista -, o quanto 
elas se motivam e perseveram frente a adversidades, sua 
vulnerabilidade ao estresse e à depressão e as escolhas que fazem em 
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suas vidas. A autoeficácia também é um determinante crítico de como 
os indivíduos regulam o seu pensamento e o seu comportamento 
(PAJARES e OLAZ, 2008, p. 101-102). 
 

Sobre o que é a crença (ou expectativa) de autoeficácia, Bandura (1977, p. 193) 

a descreve como “a convicção de que se pode executar com sucesso o comportamento 

necessário para produzir resultados”13. O autor afirma também que a “auto-eficácia 

percebida está relacionado com os julgamentos de quão bem se pode executar cursos de 

ação necessários para lidar com situações prospectivas” (BANDURA, 1982, p.122). 

Não se trata apenas de fazer estimativas sobre ações futuras, são feitas autoavaliações 

sobre a própria capacidade, e um julgamento falho da eficácia pessoal pode levar a 

resultados desfavoráveis (BANDURA, 1982). Esse julgamento das próprias 

capacidades refere-se a uma percepção pessoal sobre as habilidades, conhecimentos, 

inteligência, refere-se à ideia de a pessoa acreditar (ou não) que possui certas 

capacidades (BZUNECK, 2001). E esse é o tipo de pensamento que afeta de forma 

central a ação humana e, assim, para realizar qualquer atividade, é necessária, além das 

capacidades básicas, a crença na própria eficácia para utilizá-las de forma adequada 

(BANDURA, 1986, apud AMARAL, 1993). “As crenças das pessoas sobre a sua 

eficácia pessoal constituem um aspecto importante de seu autoconhecimento”14 

(BANDURA, 1997, p.79). 

As pessoas que têm fortes crenças de autoeficácia, ou seja, que são mais 

confiantes a respeito de suas capacidades, percebem as situações difíceis como desafios 

a serem vencidos e não ameaças a serem evitadas; estabelecem objetivos que, mesmo 

sendo difíceis, são mantidos com compromisso e interesse; frente aos fracassos, 

recuperam a confiança mais rapidamente e aumentam os esforços (PAJARES e OLAZ, 

2008). Mas os esforços para realizar uma tarefa são influenciados pela autoeficácia 

diferentemente dos esforços na situação de preparação: a pessoa com fortes crenças de 

autoeficácia mantém o esforço para obter um bom desempenho, mas durante a 

preparação ou aprendizagem não sente muita necessidade de esforço, já que se percebe 

muito eficaz.  

Além disso, as crenças de autoeficácia influem nas escolhas feitas pelos 

indivíduos, que tendem a evitar atividades que acreditam estar além de suas 

capacidades, e selecionar situações em que se julgam capazes de realizar o que é 

                                                 
13“An efficacy expectation is the conviction that one can successfully execute the behavior required to 
produce the outcomes”. 
14“People’s beliefs about their personal efficacy constitute a major aspect of their self-knowledge”. 
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necessário para obter o resultado (BANDURA, 1982). Também afetam 

significativamente a motivação, as ações e os estados emocionais das pessoas: 

influenciam a quantidade de estresse e ansiedade que os indivíduos 
sentem à medida que se envolvem em uma atividade. Altas crenças de 
auto-eficácia ajudam a criar sentimentos de serenidade ao se 
abordarem tarefas e atividades difíceis. De maneira contrária, pessoas 
com baixa autoeficácia podem acreditar que as coisas são mais difíceis 
do que realmente são, crença esta que provoca estresse, ansiedade, 
depressão e uma visão limitada sobre a melhor forma de resolver um 
problema (PAJARES e OLAZ, 2008, p.106). 
 

As crenças de autoeficácia não são permanentes ou fixas, mas variam de acordo 

com as atividades a serem realizadas e o contexto situacional. A autoeficácia pode 

variar em relação à magnitude (já que as tarefas possuem graus de dificuldade distintos 

para serem executadas), pode variar em relação à generalidade (a pessoa pode se 

considerar eficaz apenas em algumas situações ou em vários contextos) e pode variar 

quanto à força (quanto mais forte for a crença na própria capacidade, mais perseverante 

será o indivíduo na realização das tarefas) (BANDURA, 1977). 

Os termos “tarefa” e “atividade” podem adquirir sentidos muito distintos 

dependendo do referencial adotado. Neste trabalho, essas palavras estão sendo utilizadas 

de forma ampla, referindo-se principalmente a situações que objetivam estimular ações, 

ou seja, situações em que o aluno está diante de algo proposto para ser feito, podendo 

ser: pensar /resolver / discutir problemas ou exercícios, explicar seu raciocínio para 

outra(s) pessoa(s), compreender a explicação feita por outra pessoa, registrar de forma 

escrita o que pensou, entre outras situações.  

A opção pelo uso desses termos deveu-se à frequência com que são utilizados na 

literatura que compõe a nossa fundamentação teórica sobre autoeficácia. No entanto, 

nos textos consultados, esses termos não são definidos nem se explicita em que sentido 

estão sendo utilizados. Nos textos em português, as palavras “atividade” e/ou “tarefa” 

são utilizadas por Bzuneck (2001), Pajares e Olaz (2008), Caliatto e Martinelli (2009), 

Amaral (1993). Em seus textos. Bandura utiliza os termos “activity”, “task”, e também 

“situation”,”circumstance”. 

 

2.3.1. Autoeficácia e outros construtos relacionados ao self 

Bandura (2008, p. 32) destaca que “a auto-eficácia, como julgamento da 

capacidade pessoal, não significa auto-estima, que é um julgamento do amor próprio, e 

nem lócus de controle, que é crença se os resultados são causados pelo comportamento 
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ou por forças externas”. 

Há também uma distinção entre a autoeficácia e outros construtos como o 

autoconceito e as autopercepções de competência e capacidade, já que entre estes 

somente a autoeficácia refere-se a situações específicas, a ações a serem realizadas em 

determinadas tarefas levando em conta suas particularidades (BZUNECK, 2001). 

Segundo Neves e Faria (2009), autoconceito e autoeficácia são construtos que se 

referem à noção de competência pessoal, sendo que “o auto-conceito representa a nossa 

percepção de competência em certo domínios de realização e a autoeficácia representa a 

nossa confiança na competência percebida para realizar uma dada tarefa” (p.209). Outra 

diferenciação ocorre entre as expectativas de autoeficácia e expectativas de resultados. 

No primeiro caso, temos o julgamento pessoal sobre conseguir (ou não) atingir certos 

resultados, enquanto o segundo se refere aos possíveis resultados de uma determinada 

ação (AMARAL, 1993), mas os conceitos estão relacionados: 

Bandura (1997) aponta que os tipos de resultados que as pessoas 
antecipam às suas ações dependem amplamente do seu julgamento de 
quão bem serão capazes de agir em dadas situações. Aqueles que se 
julgam altamente eficazes irão esperar resultados favoráveis das suas 
ações, enquanto os indivíduos com baixa auto-eficácia esperarão 
performances medíocres e, conseqüentemente, resultados negativos 
(NUNES, 2008, p. 30). 
 

As crenças de autoeficácia são mais específicas; dependem da tarefa, do 

objetivo; são relativamente maleáveis e orientadas para acontecimentos futuros, 

enquanto o autoconceito está ligado a percepções mais gerais e estáveis estruturadas 

hierarquicamente e bastante normativas (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 112). 

 

2.3.2. Como as crenças de autoeficácia se formam e se modificam 

De acordo com a Teoria Social Cognitiva, existem quatro fontes para a origem 

das crenças de autoeficácia, que atuam de forma independente ou combinada: as 

experiências de êxito, experiências vicárias, persuasão verbal e estados fisiológicos 

(BANDURA, 1977). 

As experiências de êxito (ou experiências de domínio, ou realizações de 

desempenho) referem-se às vivências pessoais e constituem-se uma fonte especialmente 

influente. Quando a pessoa alcança êxitos em situações semelhantes, cria expectativas 

de que poderá conseguir sucesso na situação futura. Da mesma forma, se fracassos vão 

ocorrendo, as expectativas de bom desempenho tendem a ser reduzidas (BANDURA, 

1977). Mas é necessário ter cuidado para que essa relação não seja vista de forma 
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simplista. Bandura (1997) ressalta que o desempenho de sucesso pode causar forte 

persuasão, mas não necessariamente eleva o senso de autoeficácia, assim como as falhas 

não necessariamente levam ao resultado contrário. “Mudanças na autoeficácia percebida 

resultam de processamento cognitivo das informações de diagnóstico que as 

performances transmitem sobre a capacidade, em vez de performances por si só”15 

(BANDURA, 1997, p.81). 

As experiências vicárias referem-se à observação de modelos semelhantes, ou 

seja, o sucesso de outra pessoa em uma situação sugere que o observador também 

poderá obter êxito, se este considerar que há similaridade entre as suas próprias 

capacidades e as do modelo (BZUNECK, 2001). “Os efeitos da modelação são 

particularmente relevantes nesse contexto, especialmente quando o indivíduo tiver 

pouca experiência com a tarefa” (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 104). Mas essas 

inferências a partir da comparação social não são informações tão confiáveis como a 

experiência pessoal direta, sendo assim mais vulneráveis a sofrer alterações 

(BANDURA, 1977).  Além disso, 

o que torna um modelo influente são certas características pessoais, 
entre as quais a de similaridade percebida pelo observador. Desta 
forma, prevê-se que os sucessos de um professor numa tarefa escolar 
tenham pouca ou nenhuma força de modelação sobre a maioria dos 
alunos, dado que estes percebem e ponderam diferenças de idade, de 
anos de estudo e de experiência (BZUNECK, 2001). 
 

A persuasão verbal (ou persuasão social) também é uma forma de tentar influenciar 

o comportamento, já que se a pessoa for comunicada, persuadida, de que possui 

capacidade para realizar uma tarefa, isso pode contribuir para sua autoeficácia 

(BANDURA, 1977). Para Pajares e Olaz (2008, p. 105), “geralmente é mais fácil 

enfraquecer crenças de auto-eficácia por meio de avaliações negativas do que fortalecer 

tais crenças por meio de encorajamentos positivos”. Para que a persuasão seja 

convincente, é preciso que o fornecedor da informação tenha credibilidade e que as 

informações correspondam com a realidade, podendo ser comprovadas pela experiência 

(BZUNECK, 2001). 

A aquisição de informação de auto-eficácia pela persuasão verbal 
influencia mais as pessoas que têm, no mínimo, alguns motivos para 
acreditar que podem realizar determinada tarefa. A indução de crenças 
falsas sobre competência pessoal pode ter efeitos bem negativos. 
Normalmente não são confirmadas pela experiência, levam ao 
fracasso e o persuasor perde então todo o tipo de credibilidade 

                                                 
15 “Changes in perceived efficacy result from cognitive processing of the diagnostic information that 
performances convey about capability rather than from the performances per se”. 
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(AMARAL, 1993, p. 22). 
 

Os indicadores fisiológicos (ou reações emocionais ou estados psicológicos) 

influem também na autoeficácia, já que experimentar emoções como a ansiedade pode 

ser percebido como vulnerabilidade ou falta de capacidade para realizar uma tarefa 

(BZUNECK, 2001). “Porque alta ativação geralmente debilita o desempenho, os 

indivíduos são mais propensos a esperar o sucesso quando não se caracteriza por 

estimulação aversiva do que se eles estão tensos e visceralmente agitados”16 

(BANDURA, 1977, p. 198). Contudo as informações fornecidas pelos estados 

psicológicos são processadas cognitivamente para serem incorporadas ao senso de 

autoeficácia (considerando fatores como fonte, intensidade e circunstâncias em que 

ocorrem) (BANDURA, 1997).  

Os estados de humor (principalmente os intensos) também podem afetar a 

atenção, o aprendizado, a rememoração (BANDURA, 1997). Um estado de humor triste 

leva a pensamentos sobre fracassos anteriores e um estado de humor positivo conduz a 

recordações de realizações positivas passadas (AMARAL, 1993). O estado afetivo 

influencia a ativação seletiva de memórias e também no julgamento avaliativo que a 

pessoa realiza, processo no qual as reações afetivas percebidas, em vez de informações 

recordadas, são utilizadas na avaliação: estado de bom humor leva a avaliações 

positivas e mau humor leva a avaliações negativas (BANDURA, 1997). “Uma maneira 

de aumentar as crenças de autoeficácia é promover o bem-estar emocional e reduzir os 

estados emocionais negativos” (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 105).  

Todas essas fontes que dão origem e modificam a autoeficácia dependem da 

interpretação pessoal das informações, ou seja, o processamento cognitivo, a reflexão 

que a pessoa faz sobre as informações, permite que elas se tornem instrutivas para o 

julgamento das suas capacidades (BANDURA, 1997). “O efeito das diferentes fontes de 

informação de auto-eficácia depende acima de tudo do modo como essas experiências 

são apreciadas cognitivamente” (AMARAL, 1993, p. 23).  

Segundo Nunes (2008, p. 30), “Bandura (1997) e posteriormente Pajares (2002), 

um de seus colaboradores, postulam que as crenças de eficácia são formadas por meio 

do processamento cognitivo, que abarca processos referentes à atenção, memória e 

integração de informações”. 

São fatores que influem na interpretação das informações, principalmente em 

                                                 
16 ‘Because high arousal usually debilitates performance, individuals are more likely to expect success 
when they are not beset by aversive arousal than if they are tense and viscerally agitated”. 
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relação às experiências de êxito: as concepções prévias sobre a própria capacidade, a 

dificuldade da tarefa, a atribuição causal do sucesso ou fracasso, a obtenção ou não de 

alguma ajuda externa, o padrão temporal de sucesso e fracassos, e a avaliação feita pela 

própria pessoa ou por outras em relação a suas habilidades. 

- Concepções prévias sobre a própria capacidade: “as pessoas não abordam 

tarefas desprovidas de qualquer noção sobre si mesmas ou sobre o mundo a sua volta”17 

(BANDURA, 1997, p. 81). O autoesquema de eficácia pessoal influi na forma de 

interpretação e organização da informação sobre eficácia e também no que é recuperado 

na memória para realizar julgamentos sobre a capacidade, além de contribuir para a 

estabilidade das crenças de autoeficácia.  

Experiências que são inconsistentes com as auto-crenças tendem a ser 
minimizadas, descontadas ou esquecidas na memória reconstruída. 
Em contraste, aquelas que são congruentes com as auto-crenças são 
facilmente notadas, lhes atribuída importância, e recordadas 
(BANDURA, 1997, p. 82)18. 
 

-A dificuldade da tarefa: a realização de uma tarefa considerada difícil fornece 

informação mais significativa para a autoeficácia do que uma tarefa fácil (AMARAL, 

1993). Além disso, se a pessoa só vivencia sucessos conseguidos facilmente, tende a 

esperar por resultados rápidos e, dessa forma, uma situação de fracasso pode 

desencorajá-la com facilidade (BANDURA, 1997). A superação de obstáculos através 

de esforço persistente fortalece o senso de autoeficácia, já que as “dificuldades 

fornecem oportunidades de aprender como transformar fracasso em sucesso 

aprimorando a capacidade de exercer um melhor controle sobre eventos”19 

(BANDURA, 1997, p. 80). 

-Atribuição causal do sucesso ou fracasso: atribuir sucessos às capacidades 

reforça mais as crenças de autoeficácia do que se forem atribuídos ao esforço. E se o 

fracasso for atribuído à falta de capacidade, poderá levar a uma crença de autoeficácia 

mais baixa (BZUNECK, 2001). A ocorrência de falhas repetidamente reduz a crença de 

autoeficácia, “particularmente se os fracassos ocorrem prematuramente no curso dos 

eventos e não refletem falta de esforço ou circunstâncias externas 

                                                 
17 “People do not approach tasks devoid of any notion about themselves or the world around them”. 
18 “Experiences that are inconsistent with one’s self-beliefs tend to be minimized, discounted, or forgotten 
in reconstructed memory. In contrast, those that are congruent with self-beliefs are readily noticed, given 
significance, and remembered”. 
19 “Difficulties provide opportunities to learn how to turn failure into success by honing one’s capabilities 
to exercise better control over events”. 
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adversas”20(BANDURA, 1997, p. 81). Pessoas que não acreditam muito em sua eficácia 

tendem a ver seus sucessos não como resultado de sua capacidade, e sim como resultado 

de um esforço penoso (BANDURA, 1997). O esforço gasto para realizar uma tarefa 

influi na forma como é vista a capacidade ou habilidade para fazê-lo: esforço elevado 

pode ser entendido pela pessoa como melhora na capacidade ou como compensação 

pela baixa capacidade (BANDURA, 1997). 

-Ajuda externa: alcançar sucesso com ajuda externa pode contribuir menos para 

a crença de autoeficácia, assim como fracassos associados a situações externas poderão 

ser menos prejudiciais (AMARAL, 1993). As pessoas 

se orgulham de suas realizações quando atribuem seus sucessos às 
suas próprias habilidades e esforços. Contudo, não se satisfazem tanto 
consigo mesmas quando acreditam que seu desempenho depende 
muito de fatores externos. O mesmo é verdadeiro para avaliações de 
fracasso e conduta censurável. As pessoas respondem de forma 
autocrítica a desempenhos inadequados quando se consideram 
responsáveis por eles, mas não àqueles que consideram devidos a 
circunstâncias inusitadas ou capacidades insuficientes (BANDURA, 
2008, p. 52). 
 

-Padrão temporal de sucesso e fracassos: “Os efeitos do fracasso sobre a eficácia 

pessoal, em parte, dependem do tempo e do padrão total de experiências em que as 

falhas ocorrem”21 (BANDURA, 1977, p. 195). Além disso, a pessoa precisa perceber 

seus progressos, assim eles não podem acontecer muito lentamente, e “um fracasso 

eventual após uma série de sucessos terá pouco impacto sobre as crenças positivas de 

auto-eficácia, enquanto que um único sucesso em meio a uma história de fracassos 

provavelmente pouco influenciará no aumento dessas crenças” (SCHUNK, 1989 apud 

BZUNECK, 2001, p.5).  

-Avaliação: As pessoas realizam autoavaliações sobre suas habilidades, 

selecionando informações que vão integrar as crenças de autoeficácia, o que pode 

ocorrer de forma mais ou menos precisa de acordo com as habilidades metacognitivas 

de autorreflexão que possui (NUNES, 2008). Além disso, “é importante conhecer a 

natureza precisa das habilidades necessárias para realizar um determinado 

comportamento, pois a avaliação errada das sub-habilidades necessárias resulta em 

discrepâncias entre auto-eficácia e o desempenho” (PAJARES e OLAZ, 2008, p. 107). 

Porém, em algumas atividades, a apreciação da própria pessoa que realiza não é 

                                                 
20“particularly if the failures occur early in the course of events and do not reflect lack of effort or adverse 
external circumstances”. 
21 “The effects of failure on personal efficacy therefore partly depend on the timing and the total pattern 
of experiences in which the failures occur”. 
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suficiente, sendo também necessária a opinião de alguém considerado competente para 

avaliar (AMARAL, 1993). No contexto escolar, Schunk (1989 apud BZUNECK, 2001) 

sugere que o professor, ao oferecer ao aluno um retorno acerca de seu progresso na 

disciplina, faz com que ele perceba isso e possa fortalecer suas crenças de autoeficácia. 

Avaliar um determinado desempenho não significa apenas verificar variações na 

forma de se comportar, é necessário fazê-lo tendo em vista padrões pessoais para 

considerá-lo satisfatório ou não, levando em consideração comportamentos anteriores e 

atuais (BANDURA, 2008). 

Realizações passadas influenciam as avaliações de desempenho, 
principalmente por meio de seus efeitos no estabelecimento de 
padrões. Após se alcançar um determinado nível de desempenho, ele 
não representa mais um desafio, partindo-se para novos níveis de 
satisfação pessoal, muitas vezes com a busca de melhoras progressivas 
(BANDURA, 2008, p. 52). 
 

A autoavaliação também está relacionada com o nível de significância que a 

atividade tem para a pessoa. As avaliações de desempenho referentes a áreas do bem-

estar e autoestima são as que levam a maiores consequências pessoais (BANDURA, 

2008). “Grande parte do comportamento humano é regulada por meio de consequências 

auto-avaliativas, na forma de satisfação pessoal, orgulho pessoal, insatisfação pessoal e 

autocrítica” (BANDURA, 2008, p. 53). 

 

2.3.3. Autoeficácia e motivação 

De acordo com Bandura (1997), a automotivação das pessoas é gerada pela 

atividade cognitiva, através da representação de estados futuros, que são convertidos no 

presente em motivação e mecanismos de autorregulação. Essa previsão que guia a 

motivação depende das crenças da pessoa sobre o que ela consegue fazer e estas geram 

antecipação dos resultados, definição de metas e de cursos de ação. “Crenças de eficácia 

desempenham um papel central na regulação cognitiva da motivação”22 (BANDURA, 

1997, p. 122). 

Em função dos julgamentos de autoeficácia, a pessoa decide uma direção para 

suas ações e tem incentivo para agir, antecipa mentalmente o que deve fazer para atingir 

os resultados. “Portanto, as crenças de auto-eficácia influenciam nas escolhas de cursos 

de ação, no estabelecimento de metas, na quantidade de esforço e na perseverança em 

busca dos objetivos” (BANDURA, 1986; 1989; 1993 apud BZUNECK, 2001, p.3). 

                                                 
22 “Efficacy beliefs play a central role in the cognitive regulation of motivation”. 
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Segundo Bandura (1986, p. 394) “os juízos de eficácia mais 
funcionais são provavelmente aqueles que excedem levemente o que 
se pode fazer em determinada situação”. Tais apreciações levam as 
pessoas a aceitarem tarefas desafiantes com realismo e adquirem 
motivação para o desenvolvimento progressivo das suas capacidades 
(AMARAL, 1993, p. 15). 
 

Perceber adequadamente as próprias capacidades leva à escolha de ações que são 

mais prováveis de propiciar sucesso. Se o nível de eficácia é excessivamente alto, pode 

levar ao envolvimento em situações de muita dificuldade e com isso sofrer fracassos 

desnecessários e diminuição da credibilidade. Ou o contrário, níveis muito baixos de 

autoeficácia podem impedir as pessoas de desenvolverem suas potencialidades e de 

viverem experiências compensadoras (NUNES, 2008). 

Se o indivíduo possui fortes crenças de autoeficácia, tem mais persistência, gasta 

mais tempo e faz mais esforço na realização de uma tarefa, ainda que passe por 

obstáculos, e essa persistência gera experiências corretivas que reforçam a percepção de 

eficácia. As crenças de autoeficácia funcionam como mediadores entre as capacidades e 

o desempenho (BANDURA, 1977).  

Um ponto importante a ser considerado é que a autoeficácia não é o único fator 

que influencia a motivação e não atua isoladamente (SCHUNK, 1991 apud BZUNECK, 

2001). Em primeiro lugar, a autoeficácia não compensa a falta de capacidade para 

realizar uma tarefa: é necessário ter os recursos para o bom desempenho. Além disso, há 

a influência das expectativas de resultados, ou seja, para a motivação é necessário 

também que os possíveis resultados sejam positivos, sejam valorizados e haja incentivo 

para a ação (AMARAL, 1993; BZUNECK, 2001). Dessa forma, a crença de 

autoeficácia robusta é necessária para a motivação, mas não é suficiente, pois é 

importante que as pessoas valorizem os resultados e os vejam como incentivos. 

 

2.3.4. Autoeficácia e aspectos afetivos 

Como citado anteriormente, as emoções experimentadas durante a realização das 

tarefas constituem uma das quatro fontes de origem e modificação das crenças de 

autoeficácia. Por outro lado, o fortalecimento da autoeficácia também pode afetar a 

excitação emocional, já que o indivíduo que se percebe menos vulnerável estará menos 

propenso a ter pensamentos assustadores e ativações emocionais debilitantes, podendo 

assim ter sucesso no desempenho (BANDURA, 1977).  

De acordo com Bandura (1997), a autoeficácia tem papel importante na 
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autorregulação de estados afetivos, influindo na natureza e na intensidade das emoções 

vivenciadas: as crenças de eficácia influenciam na forma como os eventos são 

interpretados (de forma benigna ou perturbadora, do ponto de vista emocional); também 

influem na habilidade cognitiva percebida para controlar pensamentos perturbadores; 

regulam estados emocionais “apoiando cursos eficazes de ação para transformar o 

ambiente de forma que alteram o seu potencial emotivo”23 (BANDURA, 1997, p. 137); 

e ainda, podem melhorar estados emocionais aversivos que já foram despertados 

(amenizando-os, qualquer que seja a fonte). “Esses caminhos alternativos e regulação 

do afeto são amplamente documentados no exercício de controle sobre ansiedade, 

humor depressivo, e reações biológicas de estresse”24 (BANDURA, 1997, p.137). 

As pessoas têm capacidade para regular o que pensam e com isso influenciar o 

que sentem e como se comportam (BANDURA, 1997). “Muitas angústias humanas são 

agravadas, se não criadas, por falhas no controle do pensamento. A auto-regulação dos 

processos de pensamento, portanto, desempenha um papel expressivo na manutenção do 

bem-estar emocional”25 (BANDURA, 1997, p.145). 

 

2.3.5. Autoeficácia e contexto escolar 

A escola tem grande importância na validação social da capacidade cognitiva 

das pessoas, principalmente durante a infância, por ser o lugar em que os conhecimentos 

e habilidades de pensamento são testados, avaliados e socialmente comparados 

(BANDURA, 1997). Alguns fatores presentes nas situações escolares têm reflexos no 

desenvolvimento do senso de autoeficácia dos alunos, como a interpretação do professor 

sobre sucessos e fracassos destes e a comparação de desempenho entre estudantes 

(BANDURA, 1997). 

A forma como as atividades escolares são realizadas afeta a autoeficácia. Assim, 

os estudos evidenciam que atividades com estrutura cooperativa, em que há ajuda e 

encorajamento entre os alunos, em geral, promovem melhores desempenhos do que 

tarefas competitivas ou individualistas (JOHNSON et al, 1981, apud BANDURA, 

1997). 

                                                 
23 “by supporting effective courses of action to transform the environment in ways that alter its emotive 
potential”. 
24 “These alternative paths of affect regulation are amply documented in the exercise of control over 
anxiety arousal, depressive mood, and biological stress reactions”. 
25 “Many human distresses are exacerbated, if not created, by failures of thought control. The self-
regulation of thought processes, therefore, plays a significant role in the maintenance of emotional well-
being”. 
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A definição de metas e as reações autoavaliativas em relação ao próprio 

comportamento, processo no qual o indivíduo compara seu desempenho com padrões 

pessoais, constituem uma contribuição importante para a automotivação (BANDURA e 

SHUNCK, 1981). 

No contexto educacional, certos tipos de atividades ou metas podem incrementar 

as crenças de autoeficácia e a motivação, sendo importante que estejam presentes as 

seguintes características: serem próximas, específicas e de nível adequado de 

dificuldade. Isso significa que precisam ser tarefas que sejam realizadas em curto 

período de tempo, para que seja mais provável que os alunos tenham progressos; 

também precisam ser bem definidas quanto ao que deve ser feito, evitando orientações 

vagas, para que o aluno possa avaliar mais facilmente sua capacidade para cumprir; as 

tarefas devem ainda ter um nível de dificuldade que não seja muito fácil nem muito 

difícil, sendo desafiadoras, porém acessíveis (BZUNECK, 2001).  

Um forte senso de eficácia nutre um alto nível de motivação, 
realizações acadêmicas, e desenvolvimento de interesse intrínseco em 
conteúdo acadêmico (Bandura e Schunk, 1981; Relichet al, 1986; 
Schunk, 1984a). 
Uma meta fundamental da educação é equipar os estudantes de 
capacidades auto-regulatórias que os possibilitem educar a si próprios 
(BANDURA, 1997, p. 174).26 

 

2.3.5.1. Desenvolvimento de pesquisas 

As pesquisas educacionais sobre autoeficácia contam com potencialidades e 

desafios a serem explorados. De acordo com Bzuneck (2001), várias pesquisas mostram 

a relevância das crenças de autoeficácia em relação à motivação e ao desempenho 

escolar. Caliatto e Martinelli (2009) apresentaram estudos sobre a autoeficácia em 

contextos educacionais defendendo a necessidade de compreender e avaliar essa teoria 

em tal contexto “de modo que a área educacional se aproprie cada vez mais do 

conhecimento sobre seu público” (p.194). 

A autoeficácia gerou pesquisas em áreas tão diversas quanto é diverso 
o desenvolvimento ao longo da vida, educação, negócios, esportes, 
medicina e saúde, estudos midiáticos, mudanças sociais e políticas, 
desenvolvimento moral, psicologia, psiquiatria, psicopatologia e 
relações internacionais. Na psicologia, ela tem sido focada em estudos 
sobre problemas clínicos como fobias, depressão, habilidades sociais, 

                                                 
26 “A strong sense of efficacy fosters a high level of motivation, academic accomplishments, and 
development of intrinsic interest in academic subject matter (Bandura e Schunk, 1981; Relich et al, 1986; 
Schunk, 1984a). 
A fundamental  goal of education is to equip students with self-regulatory capabilities that enable them to 
educate themselves”. 
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assertividade e tabagismo. A autoeficácia é especialmente 
proeminente em estudos de construtos educacionais, como realizações 
acadêmicas, atribuições de sucesso e fracasso, estabelecimento de 
objetivos, comparações sociais, memória, resolução de problemas, 
carreira, ensino e formação de professores (PAJARES e OLAZ, 2008, 
p.111). 
 

Pesquisas na área educacional envolvendo o estudo da autoeficácia podem 

enfrentar limitações ou dificuldades, como a avaliação da relação entre autoeficácia e 

desempenho, a diferenciação entre autoeficácia e autoconceito, a elaboração e aplicação 

de atividades escolares visando ao fortalecimento das crenças de autoeficácia e da 

motivação, a utilização de instrumentos adequados de coleta de dados. 

Amaral (1993) aponta que, para analisar a influência das crenças de autoeficácia 

no desempenho, é necessário avaliar o nível, a força e a generalidade das expectativas 

de autoeficácia, e também do próprio desempenho. Dessa forma, “medidas globais de 

auto-eficácia ou avaliações deficientes do desempenho certamente que produzirão 

discrepâncias entre a auto-eficácia percebida e o desempenho” (BANDURA, 1986, p. 

397 apud AMARAL, 1993). 

A autoeficácia deve ser avaliada em um nível ótimo de especificidade, já que 

avaliações abrangentes, com foco no sentido geral de autoeficácia, podem ter problemas 

de relevância preditiva, mas também avaliações muito específicas, microscópicas, 

podem não ter sentido de utilidade prática. “Não se deve interpretar a especificidade do 

domínio incorretamente como uma especificidade situacional extrema, e não há 

necessidade de reduzir as avaliações de autoeficácia a proporções atomistas” 

(PAJARES e OLAZ, 2008, p.110). Para definir qual será a adequação e precisão da 

medida usada para avaliar a autoeficácia, não há um índice de comparação, o nível 

desejável de avaliação é, em geral, orientado pela pergunta de pesquisa, a questão de 

interesse. “Em muitos casos, níveis intermediários de especificidade proporcionam o 

equilíbrio adequado entre o rigor e a relevância” (PAJARES e OLAZ, 2008, p.110). 

Segundo Neves e Faria (2009), é mais fácil identificar semelhanças do que 

diferenças entre a autoeficácia e o autoconceito, o que leva a frequentes confusões no 

nível empírico.  

Estes são construtos afins, pois estão ambos referenciados na noção de 
competência pessoal, mas que apresentam diferenças importantes que 
aqui pudemos descrever: o auto-conceito consiste numa avaliação 
sobre a competência pessoal em determinados domínios de 
realização, e é retrospectivo, normativo e relativamente estável, 
enquanto que a auto-eficácia consiste numa avaliação sobre a 
confiança na competência pessoal para realizar com sucesso tarefas 
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específicas, e é microanalítica, prospectiva, não normativa e 
relativamente volátil (NEVES e FARIA, 2009, p. 215, grifo no 
original). 
 

As autoras também indicam diferenças na elaboração de itens em investigações 

envolvendo esses conceitos. Sobre o autoconceito, as questões são relacionadas ao ser, 

ter ou sentir, não se referem a objetivos explícitos de realização e evocam o passado; 

enquanto que, sobre a autoeficácia, as questões relacionam-se com poder, conseguir ou 

ser capaz de, referem-se a tarefas ou objetivos de forma explícita e à perspectiva de 

futuro (NEVES e FARIA, 2009). 

Não obstante as evidências encontradas ao nível da capacidade 
explicativa de ambos os construtos, a investigação demonstra ainda 
que, de um modo geral, a auto-eficácia acadêmica tende a ter um 
maior poder preditivo sobre os resultados escolares, 
comparativamente com o auto-conceito acadêmico (SCHUNK, 1991 
apud NEVES e FARIA, 2009, p.214). 
 

Além disso, como citado anteriormente, para que as tarefas escolares possam ter 

efeito motivacional para os alunos, elas precisam apresentar níveis adequados de 

dificuldade. Essa é outra questão complexa que surge ao se pensar intervenções na sala 

de aula, como explicita Bzuneck (2001, p. 10): 

Mas, o que seria uma tarefa de bom nível de desafio para uma classe 
inteira, quando ela é composta de alunos com inteligências, 
experiências e habilidades em graus diversos? (...) E se a apresentação 
de tarefas desse tipo ocorrer de modo habitual, prevê-se que grande 
parte ou até a maioria dos alunos não estará recebendo, nas tarefas a 
cumprir, oportunidades de desenvolver as crenças de auto-eficácia. 
É nesse contexto que Bandura (1986) defende que, em sala de aula, 
devem evitar-se todas as formas de comparação social, ou seja, 
práticas que levem os alunos a se compararem uns com outros, o que 
produz para muitos o efeito perverso de rebaixarem suas crenças de 
auto-eficácia, por se julgarem menos capazes que os demais. Segundo 
esse autor, há três práticas promotoras de comparação social: dar as 
mesmas tarefas a todos os alunos e cobrar deles o mesmo ritmo de 
produção; agrupar os alunos em função de sua capacidade; e o clima 
competitivo em classe.  

 

2.3.5.2. Autoeficácia Matemática 

Consideramos que os estudos sobre autoeficácia podem trazer contribuições para 

a compreensão da relação do aluno com a aprendizagem27 matemática que muitas vezes 

                                                 
27 Não encontramos em nenhum dos textos utilizados sobre Teoria Social Cognitiva uma explicação sobre 
o que é aprendizagem. O autor apresenta relações da aprendizagem com mecanismos autorregulatórios: o 
desenvolvimento da autorregulação é fundamental para a aprendizagem, no contexto escolar ou fora dele, 
já que engloba planejamento, organização e gerenciamento das ações, seleção de recursos e regulação da 
motivação, além da aplicação de “habilidades metacognitivas para avaliar a adequação dos próprios 
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é permeada por sensações negativas, como desempenho considerado insatisfatório, 

ansiedade, desmotivação. Em sua revisão de literatura sobre autoeficácia e Matemática, 

Torisu (2010, p.51) ressalta: 

Em qualquer nível [de ensino], discutir a autoeficácia matemática dos 
estudantes pode nos revelar muito, acerca de como eles vêm se 
relacionando com essa disciplina. Os resultados podem dar indícios da 
necessidade, muitas vezes iminente, de alterações da prática 
pedagógica, ou de como certa prática pode contribuir para o 
incremento e manutenção das crenças de autoeficácia nos estudantes. 
 

Entendemos que a autoeficácia matemática envolve a percepção que o indivíduo 

tem de sua própria capacidade/competência para lidar com situações (escolares ou 

extraescolares) que envolvem o que ele entende como matemático. Essa percepção é 

diferente da autoeficácia acadêmica de forma geral, já que essa disciplina envolve 

conhecimentos e habilidades específicos, próprios, diferentes de outras disciplinas. E, 

mesmo dentro da Matemática, pode haver diferença na percepção de autoeficácia do 

aluno em relação a certos temas, por exemplo, operações numéricas, cálculos 

algébricos, geometria plana, funções, geometria analítica, probabilidade, etc.  

No caso da Matemática, as atividades trabalhadas e as formas de abordá-las nas 

aulas podem tornar ainda mais presente a questão da capacidade (ou falta dela) para 

entender o assunto e para resolver problemas. Assim, muitas vezes, surge de maneira 

enfática e com forte componente emocional, a ideia de “eu não consigo” ou “eu 

consigo” aprender esse conteúdo. 

Buscamos, neste trabalho, articular as questões teóricas sobre a autoeficácia com 

as situações presentes na sala de aula de Matemática da EJA, construindo uma proposta 

de atividades que explorasse algumas potencialidades da Teoria Social Cognitiva para o 

contexto educacional específico dessa disciplina. 

No próximo capítulo, são apresentadas as orientações metodológicas deste 

estudo, explicitando concepções acerca da realização da pesquisa e, mais 

especificamente, das formas de coleta de dados, de acordo com o objetivo e questões de 

investigação. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
conhecimentos e estratégias”(BANDURA, 1997, p.175). 
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CAPÍTULO 3. 
 

A PESQUISA: OPÇÕES METODOLÓGICAS 
  

Este estudo teve com o propósito compreender melhor como os alunos da EJA 

percebem a si mesmos enquanto aprendizes de Matemática e como isso se relaciona 

com suas vivências escolares. 

Assim, após procurar nos situar na área – pesquisas sobre afetividade na EJA em 

contexto de aprendizagem matemática –, delineamos a presente pesquisa. Nosso objeto 

de estudo são as crenças de autoeficácia matemática de um grupo de alunos da EJA. 

Buscamos investigar possíveis mobilizações ocorridas nessas crenças a partir da 

realização de atividades de Geometria (tema previsto no planejamento do professor),em 

um ambiente de aprendizagem no qual os alunos se sentissem estimulados a se 

engajarem e à vontade para se expressarem, fortalecendo gradativamente a confiança na 

própria capacidade de aprender Matemática. Temos ciência de que tal propósito é 

complexo, porém buscamos realizar uma primeira aproximação que possa vir a orientar 

estudos futuros. 

Como Gatti (1999), entendemos que o método na pesquisa em Educação (e, em 

Educação Matemática) é uma “forma de construir o conhecimento” e não apenas rotina 

de etapas a seguir.  

No exercício da pesquisa, certas orientações e regras existem e são 
úteis e necessárias como referentes de validação e plausibilidade das 
análises. Mas se não forem apropriadas e integradas pelo pesquisador 
em suas formas de pensar e agir, num certo conjunto lógico-vivencial, 
num estado de espírito que leva a um certo tipo de olhar, de 
perspectiva ante os eventos, estas orientações e regras se tornam 
estéreis, porque mecânicas: levam tão somente à repetição, à imitação 
e não à apreensão criativa e consistente do entrelaçamento de fatos e 
dados em seus significados (GATTI, 1999, p.11).  
 

Nesse sentido, procuramos construir um caminho metodológico que, atento às 

orientações propostas na literatura sobre Metodologia da Pesquisa, não caísse na 

repetição ou imitação. Buscamos, com todas as limitações de um pesquisador iniciante, 

construir um caminho que fizesse sentido para nós. 

Como mencionado na Introdução, esta pesquisa norteou-se pelas seguintes 

questões de investigação:  

Como alunos da EJA percebem a si próprios enquanto aprendizes de 

Matemática, em especial no que diz respeito às suas crenças de autoeficácia em 
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relação a essa disciplina? 

Como essas crenças foram mobilizadas ao longo do tempo em que foi 

desenvolvido um conjunto de tarefas voltadas para o fortalecimento da autoeficácia 

matemática desses alunos? 

Investigar crenças de autoeficácia implica enfrentar desafios do ponto de vista 

metodológico, já que buscamos informações sobre algo subjetivo, que envolve a forma 

como a pessoa percebe a si própria, o que certamente não é diretamente observável. 

Torna-se necessário buscar elementos presentes nas expressões orais e escritas, e 

também no próprio comportamento dos alunos (expressões fisionômicas, gestos, 

atitudes, etc.). Nesse sentido, observar e registrar as expressões (fisionômicas, corporais, 

etc.) dos participantes, além de suas verbalizações, ganham importância. 

Como Gamboa (2007, p.25-26), entendemos que: 

Como a investigação constitui um processo metódico, é importante 
assinalar que o método ou modo, ou caminho de chegar ao objeto, o 
tipo de processo para chegar a ele está dado pelo tipo de objeto e não 
ao inverso como pode ser entendido, quando o caminho ganha 
destaque, dado o êxito de certos métodos em certos campos, 
chegando-se a priorizar de tal maneira que o objeto fica 
descaracterizado (desnaturalizado), recortado ou enquadrado nos 
códigos restritos das metodologias. 
 

Assim, tendo em vista a natureza do objeto de estudo e a questão de 

investigação, uma abordagem qualitativa de pesquisa nos pareceu a mais adequada.  

Consideramos que “a principal característica da pesquisa qualitativa é tentar dar 

sentido ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas trazem 

para elas” (DENZIN & LINCOLN, 1994, p. 2 apud BARBOSA, 2001, p. 81, grifo do 

autor). Além disso, a denominação pesquisa qualitativa engloba diversos tipos de 

investigação, contudo, que possuem algumas características gerais em comum: 

Patton (1986), embora reconhecendo a grande variedade de tradições e 
de estratégias englobadas pelo rótulo geral de pesquisa qualitativa, 
considera que o que existe de mais comum entre suas diversas formas 
é a tradição verstehen (hermenêutica). Esta abordagem parte do 
pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, 
percepções, sentimentos e valores e seu comportamento tem sempre 
um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 
imediato, precisando ser desvelado (ALVES, 1991, p.54). 
 

Para Alves (1991), as pesquisas qualitativas diferem entre si de acordo com o 

grau de estruturação no design, mas que podem ser válidos os argumentos de ambos os 

lados – os que defendem maior estruturação e os que defendem que seja a estruturação 
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mínima – dependendo da situação que está sendo investigada. Além disso, destaca que 

são distintas as pesquisas que têm metodologia qualitativa daquelas que apenas utilizam 

técnicas qualitativas. 

Acreditamos, entretanto, que uma metodologia não se define por uma 
coleção de técnicas e instrumentos, e sim pela lógica que orienta o 
processo de investigação; lógica esta que, por sua vez, é determinada 
pelos pressupostos teórico-epistemológicos que caracterizam um dado 
paradigma (ALVES, 1991, p. 56). 
 

A autora também descreve as etapas comumente presentes nos estudos 

qualitativos, em que a primeira é a fase exploratória, na qual o pesquisador busca uma 

visão geral se inserindo no contexto a ser pesquisado; a segunda etapa, após definidas as 

questões para o estudo, é a investigação focalizada, em que acontece a coleta 

sistemática de dados, podendo utilizar instrumentos como questionários, entrevistas, 

observação, entre outros; e a terceira fase é a análise final dos resultados, checagem 

pelos participantes e elaboração do relatório (ALVES, 1991). 

Os aspectos citados acima, relacionados às características de estudos 

qualitativos, orientaram o planejamento e desenvolvimento da nossa pesquisa, 

mostrando-se fundamentais para a busca dos objetivos propostos. Tivemos como foco 

as expressões dos participantes, com atenção aos significados que podem estar 

subjacentes a elas, coletamos dados durante o contato com o campo, considerando o 

processo como um todo e seu contexto. 

Entendemos que a pesquisa educacional não apenas investiga para fazer 

constatações, mas também para instigar transformações. Como Gatti (1999, p.4), 

entendemos que a Educação: 

é área de conhecimento e área profissional, um setor aplicado, 
interdisciplinar, e o conhecimento que produz, ou deveria produzir, 
diz respeito a questões de intervenção intencional no âmbito da 
socialização, diz respeito a metodologias de ação didático-pedagógica 
junto a setores populacionais, com objetivos de compreensão deste 
agir e de seu potencial de transformação. 
 

Além disso, as instâncias acadêmicas, ao realizar, divulgar e utilizar os 

resultados das pesquisas educacionais, precisam se aproximar e dialogar com a escola 

básica.  

Nossa pesquisa foi realizada em um Programa de Mestrado Profissional, 

conduzida por uma pesquisadora em formação que é professora do ensino básico,em 

uma escola pública e, entre seus objetivos, almeja trazer contribuições para a Educação 

Básica, principalmente para a Educação de Jovens e Adultos. Contribuições essas que 
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não se limitem a identificar características, descrever, analisar, compreender melhor 

certos aspectos, mas que fomentem questionamentos, reflexões, inovações, que possam 

favorecer a aprendizagem matemática dos alunos e sua formação mais ampla enquanto 

pessoa.  

Nesse sentido, a presente pesquisa se diferencia de muitas pesquisas 

relacionadas à autoeficácia no contexto escolar que localizamos (com exceções como os 

estudos de TORISU, 2010 e KATZ, 2015). Geralmente, tais estudos se caracterizam por 

utilizar escalas e procedimentos estatísticos voltados para a identificação de um cenário 

(crenças mais ou menos robustas, em relação a determinados aspectos educacionais, 

etc.). No nosso caso, procuramos investigar uma intervenção à medida que analisamos 

possíveis mobilizações de crenças de autoeficácia, a partir de algumas mudanças no 

ambiente de aprendizagem oferecido aos alunos da EJA.  

 
3.1. Contexto e Participantes 

 
A presente pesquisa foi realizada com um grupo de 15 estudantes da EJA 

(Ensino Médio), com idade de 18 a 55 anos. Inicialmente faziam parte desse grupo 

todos os alunos de uma turma que cursava a 2ª série do Ensino Médio no 2º semestre de 

2013. Os alunos que deixaram de frequentar as aulas em 2014 ou que, devido ao 

número de faltas, não participaram de algumas etapas de coletas de dados, não foram 

incluídos. A seguir apresentamos uma tabela com algumas informações básicas dos 

mesmos: 

 Idade Profissão anterior / atual 

Adriano 20 Confeiteiro 

Amilton 46 Motorista caminhão / 
soldador 

André 20 Montador 

Carlos 44 Protético 

Diego 21 Fundidor, garçom, barman 

Edna 46 Camareira de hotel / 
doméstica 

Francisco 25 Design em interiores em 
gesso 

Fernanda 21 Não estava trabalhando 

Geovana 20 Vendedora 

Gustavo 18 Servente de pedreiro 
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Gabriela 21 Loja de roupas 

Higor 21 Vendedor / operador de 
máquina a laser 

Meire 55 Lavadeira, doméstica / 
auxiliar de serviços em 
escola estadual 

Marlene 53 Costureira / auxiliar de 
serviços gerais 

Vanda 43 Auxiliar de produção em 
pintura eletrostática 

Tabela 1: Algumas informações sobre os participantes 

A escolha dessa turma (e dessa escola) não se baseou em características que a 

distinguissem de qualquer outra turma de EJA de escola pública da cidade. Trata-se de 

uma turma de uma escola comum, pertencente à rede estadual, com a oferta da EJA 

segundo a estrutura da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. O que 

contribuiu em parte para sua escolha foram questões práticas da realização da pesquisa, 

como localização de fácil acesso pela pesquisadora (já que haveria um longo contato 

com o campo) e a forma de organização dos horários das aulas (era comum ter mais de 

uma aula de Matemática em um mesmo dia). Além disso, a receptividade do diretor e 

do professor de Matemática em relação ao projeto apresentado contaram muito. 

O primeiro contato com a escola foi feito em junho de 2013, com a apresentação 

do projeto de pesquisa ao diretor e ao professor de Matemática. Ambos demonstraram 

interesse em que a pesquisa fosse realizada na escola (Apêndice1, p.220). Iniciamos o 

trabalho de campo em setembro de 2013, após aprovação do projeto no Comitê de Ética 

da UFOP28. Os alunos foram convidados a participar do projeto e autorizaram 

formalmente, assinando um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice2, 

p.221). 

O contexto da pesquisa foi uma escola estadual da cidade de Divinópolis-MG, 

localizada na região central. A escola, fundada em março de 1964, teve ao todo oito 

diretores(as) e localizou-se em dois endereços (Regimento da Escola, 2013). A estrutura 

física atual conta com  salas, quadra, cantina, biblioteca, setores administrativos, 

banheiros, etc., em bom estado de conservação e em tamanho/quantidade que parecem 

atender às necessidades. 

Em 2014, a escola oferecia o Ensino Fundamental (nove anos), o Ensino Médio 

                                                 
28CAAE 19212913.0.0000.5150. 
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regular (três anos) e (desde 2005) a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio 

(um ano e meio). No primeiro semestre de 2014, havia 310 alunos no Ensino 

Fundamental e 489 no Ensino Médio regular. Na EJA (duas turmas de primeira série, 

uma de segunda série e duas de terceira série), foram matriculados ao todo 194 alunos, 

dos quais 133 concluíram a série referente ao primeiro semestre de 2014. 

No Regimento Escolar (2013), Título II – Dos Princípios e Fins da Educação 

Nacional, Capítulo II – Da Educação de Jovens e Adultos (EJA), são apresentadas 

considerações acerca da oferta da EJA na escola: 

Art. 9 – A Educação de Jovens e Adultos – EJA destina-se aqueles 
que desejam retomar os estudos, no Ensino Médio, numa estratégia 
diferenciada de ensino. 
Art. 10 – A Educação de Jovens e Adultos – EJA tem como objetivos: 
I – oferecer nova oportunidade para os candidatos que estão fora da 
rede regular de ensino; 
II – propiciar ao candidato uma educação centralizada na história de 
vida do jovem e do adulto a partir de suas reais necessidades e 
possibilidades evidenciadas; 
III - enfatizar a compreensão, a interpretação, a construção, a 
aplicação de conhecimentos e não apenas a simples redução e 
repetição de fatos e conteúdos. 
 

Nesse documento, também são descritas as características da Proposta 

Pedagógica para a EJA, no Título VI – Da Estrutura dos Cursos, Capítulo III – Da 

Estrutura dos Cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA: 

Art. 84 – Os cursos de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
modalidade da Educação Básica, são organizados de forma diferente 
do ensino regular, em sua estrutura, regime escolar, metodologia e 
duração. 
(…) 
Art. 88 – A Proposta Pedagógica dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos – EJA contempla, na sua organização e desenvolvimento, 
além dos valores, princípios e finalidades previstos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o seguinte: 
I – situações de aprendizagem que proporcionem conhecimento ao 
educando, visando ao desenvolvimento de habilidades socialmente 
significativas e à construção de identidades solidárias, autônomas, 
competentes, responsáveis e cidadãs; 
II – ambiente incentivador da curiosidade, do questionamento, do 
diálogo, da criatividade e da originalidade; 
III – regime de promoção do aluno entre os períodos letivos, de forma 
a proporcionar condições para a consecução dos objetivos do Ensino 
Médio; 
IV – seleção de conteúdos curriculares adequados à idade dos alunos e 
aos ciclos de desenvolvimento humano; 
V – aproveitamento de conhecimentos e habilidades adquiridas pelos 
educandos por meios informais, privilegiando temas adequados à sua 
faixa etária; 
VI – utilização de metodologias e estratégias diversificadas de 
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aprendizagem, apropriadas às necessidades e interesses dos alunos; 
VII – uso de recursos audiovisuais, biblioteca, laboratórios e de novas 
tecnologias de informação e comunicação; 
VIII – capacitação continuada do professor para trabalhar com jovens 
e adultos; 
IX – avaliação diagnóstica e contínua do desempenho do educando, 
como instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 
dificuldades, possibilidades e necessidades, ao longo do processo de 
aprendizagem e de reorientação da prática pedagógica. 
 

Cada série da EJA tem duração de um semestre (dividido em dois bimestres) e 

as aulas acontecem de segunda à sexta-feira. Inicialmente, o horário da aula era de 

19:05h a 22:00h com quatro aulas de 40 minutos cada. Em fevereiro de 2014, o horário 

da aula passou a ser de 18:30h a 22:05h, com quatro aulas de 50 minutos cada (exceto 

na sexta-feira, em que são três aulas).  

Utilizamos pseudônimos para nos referirmos ao professor e aos alunos 

participantes. Para os alunos não participantes que aparecem nos episódios relatados, 

usamos as siglas NP1, NP2, etc. (sendo que em um determinado episódio, o aluno 

referido como NP1 não é necessariamente o mesmo aluno chamado de NP1 em outro 

episódio).  

O professor cujas aulas foram acompanhadas na pesquisa é licenciado em Física, 

leciona essa disciplina na escola no turno diurno e na EJA e completa o cargo com aulas 

de Matemática na EJA. 

 
3.2. Instrumentos de coleta de dados 

 
Na primeira fase do trabalho de campo (setembro a dezembro de 2013), foram 

observadas várias aulas de Matemática com o intuito de conhecer sua dinâmica e a 

forma como o professor as organizava, mas, principalmente, conhecer os alunos. Nela, 

utilizamos: um pequeno conjunto de perguntas após uma atividade piloto (Apêndice 3, 

p.225), um questionário, uma entrevista semiestruturada, um pequeno conjunto de 

perguntas após um exercício avaliativo (que denominamos ‘tirinhas’), e notas de campo 

da pesquisadora relativas à observação simples.  

Na segunda fase (fevereiro e março de 2014), a pesquisadora passou da posição 

de observadora para atuar junto ao professor como professora da turma. Nessa etapa, 

foram utilizados: três conjuntos de perguntas (cada um em uma data), notas de campo 

da pesquisadora relativas à observação participante e videogravação de algumas aulas.  

Após finalizar essa fase, realizamos outra entrevista semiestruturada com cada 

aluno. A utilização de cada um desses instrumentos aplicados será descrita adiante.  
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3.2.1. Questionário 

Elaboramos pequenos conjuntos de perguntas29, que aplicamos como se fossem 

partes de um questionário, mas em datas diferentes, após determinadas situações, para 

obter informações no momento em que estavam acontecendo, expressas pelos alunos de 

forma escrita. Ao nos referirmos a esses pequenos grupos de perguntas, utilizaremos 

simplesmente a expressão “tirinha”. Esse tipo de instrumento apresenta a possibilidade 

de obter informações ao longo do processo, permitindo conhecer as opiniões dos alunos 

(que podem passar por mudanças), e também propiciando a eles momentos de reflexão 

sobre a aprendizagem de Matemática. Foram utilizadas ao todo cinco tirinhas (Apêndice 

4, p.228). A primeira foi aplicada no dia 21-10-2013 e tratava das opiniões dos alunos 

sobre a atividade piloto realizada. A segunda (26-11-2013) aconteceu no dia seguinte ao 

do exercício avaliativo, contendo perguntas sobre como os alunos se sentiram durante a 

realização dele. As demais tirinhas foram aplicadas durante a segunda fase do trabalho 

de campo, sendo que a terceira e a quarta (19-02-2014 e 17-03-2014, respectivamente), 

abordavam a forma como o aluno estava se relacionando com a realização das 

atividades e seu aprendizado de geometria. A última (24-03-2014) foi aplicada logo 

após o término da avaliação e perguntava como o aluno se sentiu durante a realização da 

atividade. 

Durante as primeiras semanas de observação das aulas, percebemos a 

necessidade de um questionário inicial (Apêndice 5, p.231), para conhecer um pouco os 

participantes do estudo, já que não foi possível obter informações sobre cada um 

individualmente na observação e não havia ainda aproximação suficiente para fazer 

entrevistas. Essas informações auxiliaram na elaboração do roteiro da entrevista, em que 

as questões foram exploradas com mais profundidade. 

Tal questionário, aplicado nos dias 21 e 22 de outubro de 2013, era constituído 

por uma questão aberta e outra questão com sete itens, havendo em cada um deles uma 

frase, referente a algumas ideias comumente expressas por alunos durante aulas de 

Matemática30. Para cada frase, o aluno deveria expressar sua concordância ou não, 

marcando uma das opções: “penso da mesma forma”, “às vezes, penso assim” ou “não 

penso assim”, e em seguida explicar/comentar sua resposta (ver apêndice 5, p.231). 

                                                 
29Essa ideia foi inspirada no trabalho de Torisu (2010). 
30 As frases que compõem essa parte do instrumento foram construídas a partir da revisão de literatura e 
também da experiência docente de uma das pesquisadoras. 
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3.2.2. Entrevistas 

 

A opção pela entrevista veio pela adequação de tal técnica à natureza do objeto 

de estudo. Como Gil (2008, p. 109), consideramos que 

Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada 
para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, 
crêem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou 
fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito 
das coisas precedentes (SELLTIZ et al., 1967, p. 273). 
 

A primeira entrevista (Apêndice 6, p.232), realizada em novembro e dezembro 

de 2013, teve como objetivo coletar informações sobre alguns aspectos da relação com a 

aprendizagem matemática, bem como conhecer algumas experiências escolares 

vivenciadas pelos estudantes, tanto no ensino regular como na EJA. As perguntas 

estavam direcionadas ao que os alunos pensam ou sentem em relação às aulas e à 

resolução de atividades e provas, quais as dificuldades enfrentadas, como avaliam seu 

próprio aprendizado.  

As entrevistas finais, realizadas no mês de abril de 2014, tiveram como foco as 

percepções do aluno sobre o projeto realizado e suas possíveis influências sobre a forma 

como se relaciona com a aprendizagem matemática e sobre sua noção de autoeficácia. O 

roteiro (Apêndice 6, p.232) foi adaptado para alguns estudantes, acrescentando 

perguntas, de acordo com as informações obtidas na fase inicial de coleta de dados e ao 

longo do trabalho de campo, com o intuito de complementar e aprofundar algumas 

questões consideradas importantes.  

As entrevistas foram realizadas em uma sala de aula da escola, durante os 

horários das aulas de Matemática, um aluno de cada vez saía da aula para ser 

entrevistado e depois retornava31. Cada entrevista foi gravada em áudio, com a devida 

autorização dos participantes, e posteriormente transcrita32. Como a utilização da 

entrevista inclui a possibilidade de obter respostas incompletas ou enviesadas, buscamos 

                                                 
31O professor concordou com esse procedimento. 
32A transcrição foi feita integralmente (pela própria entrevistadora, que é a pesquisadora), reproduzindo 
todas as verbalizações. Foram feitas modificações nas palavras para adequar a linguagem às normas 
padrões da escrita. Foi mantida a escrita do verbo estar da mesma forma como foi falado, utilizando tô, 
tava, etc. E foram mantidos termos como né. Convenções utilizadas:Reticências para indicar pausa curta, 
de até 3 segundos. Aspas simples quando o entrevistado está reproduzindo a fala de outra pessoa ou 
quando está repetindo o que ele próprio disse em outro momento. Letra maiúscula para indicar ênfase. 
Os nomes pronunciados foram substituídos pelos respectivos pseudônimos. O nome (ou apelido) da 
pesquisadora foi mantido. 
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amenizar essa desvantagem enfatizando que a entrevista seria utilizada exclusivamente 

para a pesquisa, que não havia “respostas certas ou erradas”, o importante era ouvir as 

opiniões de cada um, e que as respostas não iriam interferir na avaliação do aluno feita 

pelo professor. Além disso, consideramos a todo o tempo que as respostas das 

entrevistas se somariam aos dados coletados por meio de outras técnicas no sentido de 

construir uma percepção do processo como um todo e dos percursos e características 

individuais. 

 

 
3.2.3. Observação 

Outra técnica de coleta de dados utilizada foi o registro em um diário de campo 

da observação das aulas ao longo de todo o trabalho de campo.  

De acordo com Queiroz et al (2007), a observação, como técnica científica, 

busca certos acontecimentos específicos, de forma sistemática, passando por 

planejamento e controle da objetividade, e tem como vantagem a possibilidade de 

obtenção das informações enquanto o fato está acontecendo, na situação espontânea. 

Além disso, permite estudar vários fenômenos, incluindo aspectos do comportamento 

humano, que podem fornecer informações diferentes das obtidas com outros 

instrumentos e exige menos dos participantes.  

Considerando tais características da observação, percebemos que em nossa 

pesquisa esse instrumento teve um papel muito importante por permitir obtenção de 

informações sobre os alunos na situação natural da aula, que dificilmente poderiam ser 

obtidas a partir dos outros instrumentos, como entrevistas e registros escritos. 

Sabino (1996) destaca que a questão básica para que a realização da observação 

leve a conclusões consistentes é definir em quais aspectos os esforços serão 

concentrados, ou seja, diante de uma variedade de elementos que podem ser observados, 

é preciso selecionar alguns objetos ou variáveis para as quais direcionar a atenção. 

Nesta pesquisa, a observação teve como objetivo identificar como os alunos se 

relacionam com a aprendizagem de Matemática e, dessa forma, focalizou: os 

comportamentos dos alunos (comentários, conversas e expressões não verbais, como 

postura, expressões faciais e corporais); as interações aluno-aluno e aluno-professor; a 

estrutura geral das aulas, configuração dos lugares na sala, forma de trabalhos 

individual/grupo.  

Na primeira parte do trabalho de campo (2013), foi realizada observação simples 
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e, na segunda parte, (2014) observação participante, com realização de intervenção. 

Neste caso, a pesquisadora atuou juntamente com o professor e seu nível de participação 

foi aumentando gradativamente (à medida que a aproximação com o professor e com os 

alunos foi naturalmente se desenvolvendo). O professor continuou atuando também, de 

forma com que a aula acontecia com dois professores, e as decisões eram tomadas 

sempre com uma conversa prévia, fazendo um combinado. Dessa forma, o registro da 

observação, principalmente na segunda etapa, passou pela dificuldade de ser conciliado 

com a atuação na aula (em que era importante dar atenção a cada aluno separadamente, 

além da realização das discussões e orientações coletivas). Além disso, a observação 

dava-se em turmas com muitos alunos, incluindo participantes e não participantes, e era 

necessário obter dados do grupo de alunos como um todo, assim como sobre cada 

participante separadamente. 

 Algumas aulas (nas duas últimas semanas de realização do projeto) foram 

gravadas em áudio e vídeo, para permitir um registro mais completo, com a 

possibilidade de rever situações e analisá-las em detalhe. Foi utilizada uma câmera fixa 

que foi posicionada em diferentes lugares da sala. Essa fonte de dados é importante 

principalmente porque as informações sobre os acontecimentos das aulas, obtidas 

através da observação feita pela pesquisadora e dos registros escritos dos alunos, 

apresentam suas limitações e precisam estar associados a outros instrumentos.  

A necessidade de utilização do registro em vídeo acontece “sempre que algum 

conjunto de ações humanas é complexo e difícil de ser descrito compreensivamente por 

um único observador, enquanto este se desenrola” (LOIZOS, 2008, p. 149, apud 

GARCEZ, DUARTE e EISENBERG, 2011). Assim, a videogravação oferece a 

possibilidade de captar elementos difíceis de serem obtidos através de outros recursos, 

principalmente aspectos não verbais, e permite estudar fenômenos complexos e 

dinâmicos, como processos de ensino e aprendizagem (GARCEZ, DUARTE e 

EISENBERG, 2011). 

No entanto, a utilização da gravação das aulas precisa de especial atenção, 

devido à possibilidade de causar alterações nos comportamentos dos alunos e professor. 

Buscamos minimizar isso explicando aos alunos que as filmagens eram importantes 

para complementar os dados obtidos na observação e enfatizando que somente seriam 

utilizadas para fins da pesquisa, mantendo o anonimato de todos os participantes. 

Também foi mencionado que o aluno poderia se manifestar caso desejasse não ser 

filmado e, dessa forma, a câmera seria posicionada de modo a não captar a imagem 
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dessa pessoa. 

 
3.3. O desenvolvimento das tarefas propostas nas aulas de Geometria 

 
Em 2014, o tema previsto pelo professor de Matemática do 3º ano do Ensino 

Médio da EJA era Geometria. Construímos tarefas diretamente relacionadas aos 

conceitos que o professor nos orientou a trabalhar, levando em consideração os aspectos 

observados nas aulas em 2013 (ex. características específicas da turma) e, 

principalmente, na atividade piloto. Além disso, consideramos tanto as ideias advindas 

da fundamentação teórica, quanto as questões evidenciadas por outras pesquisas na EJA 

e as experiências vivenciadas pela pesquisadora na prática docente.  

A seguir, apresentamos as principais características que nortearam a elaboração 

das atividades, levando em consideração os objetivos e a articulação dos fatores citados: 

os itens 1, 2 e 3 referem-se aos tipos de tarefas/atividades; o item 4 relaciona-se 

principalmente à motivação; e os demais dizem respeito às contribuições que o 

professor pode propiciar. 

1- condução das aulas de forma a não “fornecer” informações prontas. Utilização de 
perguntas, problemas, situações que buscam estimular a curiosidade, a descoberta. 

2- atividades acessíveis, porém desafiadoras, com nível de dificuldade crescente, 
buscando propiciar maiores chances de os alunos obterem bons resultados. 

3- trabalho em etapas curtas, em que os alunos possam verificar e discutir suas 
respostas e formas de resolução e assim ter, em um curto período de tempo, algum 
retorno sobre seu desenvolvimento. 

4- valorização dos saberes dos estudantes, reconhecimento do seu empenho, apoio ao 
seu esforço. 

5- explorar situações nas quais os conhecimentos matemáticos sejam desenvolvidos, 
tendo, quando possível, como ponto de partida situações do cotidiano. 

6- incentivo ao trabalho em duplas ou pequenos grupos, nos quais os estudantes se 
auxiliem mutuamente e também recebam auxílio do professor ou da pesquisadora 
quando julgarem necessário. 

7- aulas em clima tranquilo e descontraído, buscando contribuir para que os alunos 
experimentem sensações agradáveis, emoções positivas. 

8- oportunidades nas quais os alunos experimentem a sensação de dominar uma 
situação que envolva a Matemática (por exemplo, indo ao quadro explicar aos colegas 
o que fizeram). 

9- respeito ao ritmo próprio de cada aluno, de forma que ninguém se sinta 
pressionado a terminar a atividade junto com os outros. 

10- tentativas de propiciar situações de êxito, nas quais a sensação de ‘ser capaz’ 
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surja de modo irrefutável, contrapondo-se, pouco a pouco, à sensação de fracasso 
vivenciada, por muitos, por anos a fio. 

Esses aspectos foram considerados durante toda a realização de todas as tarefas 

propostas, buscando com que estivessem sempre presentes nas aulas, dentro das 

possibilidades que as situações reais permitiam. No entanto, existe uma diferença entre 

o que foi idealizado e o que realmente foi praticado, já que o desenvolvimento da 

proposta enfrentou desafios e limitações próprios do contexto escolar, com 

interferências que não podiam ser controladas.  

É interessante observar que um estudo que se desenvolve em condições naturais 

– no caso, das aulas de Matemática – tem como potencialidade a possibilidade de 

observar o ambiente natural no qual acontece o ensino e a aprendizagem da Matemática, 

bem como todas as variáveis que influenciam ambos processos. Os resultados obtidos 

costumam estar mais próximos do que poderia ser vivenciado em situações semelhantes 

do que aqueles construídos em situações criadas artificialmente33. Porém, por outro 

lado, o pesquisador enfrenta todas as dificuldades inerentes a isso. Uma dificuldade 

encontrada nesse processo foi o tempo disponível nas aulas, mesmo sendo o equivalente 

a todas as aulas de Matemática de um semestre, ou seja, da terceira série da EJA, era 

insuficiente para fazer o que havia sido inicialmente planejado. Além disso, também 

houve a questão da variação dos alunos presentes em cada aula, o que fazia com que, ao 

retornar, o aluno precisasse atualizar-se sobre o que estava acontecendo, buscar folhas 

de atividades que não fez, perguntar sobre suas dúvidas. Um acontecimento 

(imprevisto) que gerou complicações na pesquisa foi fato de que a turma observada em 

2013 teve seus alunos divididos em duas turmas diferentes em 2014 e assim a proposta 

foi realizada nas duas turmas para poder acompanhar o grupo de alunos definido no 

início da pesquisa34. 

 
3.4. A análise dos dados 

 
De acordo com Alves (1991), os dados oriundos de pesquisas qualitativas, que 

                                                 
33No caso de uma pesquisa desenvolvida em um Mestrado Profissional, tal fato é ainda mais importante. 
Além da produção da dissertação, esta pesquisa incluiu a elaboração de um produto educacional, que se 
propõe a apresentar, de forma mais sucinta e mais direcionada ao professor, aspectos da pesquisa que 
podem trazer contribuições para outros docentes de Matemática em suas práticas na EJA.  
34 A turma em que estava sendo realizada a pesquisa (2ºC) foi dividida, parte dos alunos foi para o 3ºA e 
parte para o 3ºB. Dessa forma, a proposta de ensino foi realizada nas duas turmas da 3ª série, 
acompanhando o maior número possível de aulas (50 minutos) em cada uma delas. Ao final, 
acompanhamos 27 aulas (das 30 aulas que aconteceram) na turma A, 25 (das 29 que aconteceram) na 
turma B e quatro aulas (todas que aconteceram) em que as turmas ficaram juntas.  
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geralmente são em grande volume, precisam ser organizados e compreendidos através 

de um processo que busca esclarecer os significados. O pesquisador procura identificar 

categorias, tendências, dimensões, padrões, relações. É um trabalho de redução, 

organização e interpretação, que acontece de forma não linear e acompanha toda a 

investigação. Assim, 

À medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai 
procurando tentativamente identificar temas e relações, construindo 
interpretações e gerando novas questões e/ou aperfeiçoando as 
anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar novos dados, 
complementares ou mais específicos, que testem suas interpretações, 
num processo de “sintonia fina” que vai até a análise final (ALVES, 
1991, p. 60). 
 

No presente estudo, os dados oriundos de cada instrumento escrito aplicado 

(questionário e tirinhas) foram organizados em tabelas com respostas na íntegra de 

todos os alunos, e os dados das transcrições das entrevistas foram resumidos (ver 

Apêndice 7, p.235). Também foram feitas fichas individuais: um arquivo para cada 

participante, com todos os dados de todos os instrumentos aplicados, incluindo 

transcrições das entrevistas e registros oriundos das observações da pesquisadora. 

Analisamos os dados coletados associando nossas observações com as 

referências teóricas adotadas, tendo em vista os objetivos e as questões da pesquisa.  

A análise foi organizada em cinco eixos temáticos (que são relacionados entre si, 

sendo essa divisão feita principalmente para fins de organização e operacionalização). 

Os eixos foram definidos a partir da teoria e abordam aspectos apontados como sendo 

relevantes para o conceito de autoeficácia. Dessa forma, retomamos a literatura 

estudada e realizamos a leitura dos dados coletados (que já haviam sido transcritos e 

organizados): relato do trabalho de campo, tirinhas, questionário, resumo das respostas 

das entrevistas; em seguida, identificamos e marcamos nesses textos os aspectos 

referentes a cada eixo temático, para depois serem abordados na análise de cada um. Ao 

longo do processo de análise, os eixos tiveram sua estrutura e elementos redefinidos, à 

medida em que os dados eram interpretados. De forma geral, em cada eixo foram 

analisados os dados da fase inicial do trabalho de campo (segundo semestre de 2013, 

anterior à intervenção), ao longo do desenvolvimento do projeto com os alunos 

(fevereiro e março de 2014) e após o término desse processo, considerando os dados 

presentes em todos os instrumentos de coleta utilizados. 

No capítulo seguinte, apresentamos um breve relato do trabalho de campo 

realizado na escola, com dados obtidos a partir dos registros de observação que 
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constituíram o diário de campo e da filmagem de algumas aulas.  
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CAPÍTULO 4:  

O TRABALHO DE CAMPO 

 
 

Neste capítulo, apresentamos uma descrição sucinta do processo vivenciado 

durante do trabalho de campo. Para isso, inicialmente apresentamos uma síntese das 

observações realizadas no 2º semestre de 2013. Em seguida, descrevemos brevemente 

as tarefas realizadas com os alunos em 2014, ilustrando a dinâmica de trabalho proposta 

por meio da descrição da primeira semana. 

 

4.1. Observações realizadas em 2013: conhecendo os alunos  

A primeira parte da pesquisa de campo aconteceu de setembro a dezembro de 

2013. Anteriormente (em junho), foi realizado o primeiro contato com a escola, bem 

como a apresentação do projeto de pesquisa ao diretor e ao professor de Matemática, 

que concordaram e demonstraram interesse em participar. 

Observei35 uma aula de Matemática (um horário) da turma no dia 17-06, para ter 

um primeiro contato com os alunos e ter uma noção de como eram as aulas. Neste dia, 

eu apenas disse para os alunos que estava fazendo uma pesquisa sobre a EJA e 

perguntei se poderia assistir à aula juntamente com eles. Todos foram receptivos e não 

pareceram incomodados com a situação. 

Essa aula aconteceu no primeiro horário e o tema era função quadrática. O 

professor resolveu alguns exemplos, explicando e fazendo anotações no quadro, os 

alunos anotaram no caderno, depois foram passados mais alguns exercícios para eles 

resolverem. Nos primeiros minutos da aula, havia 10 alunos, esse número foi crescendo 

e no final do primeiro horário eram 20. Enquanto o professor estava resolvendo um 

exercício no quadro, um aluno comentou: “você explicando, é fácil”. Quando os alunos 

terminaram de anotar e foram resolver individualmente (nenhum aluno ficou sem fazer), 

apresentaram dificuldades com números fracionários e localização dos pontos no plano 

cartesiano, e solicitavam a ajuda do professor com frequência. Ele perguntou se alguém 

queria resolver o exercício no quadro, um aluno respondeu “ninguém”, e nenhum outro 

                                                 
35 Optamos pelo uso da primeira pessoa do plural neste texto, entendendo que a pesquisa foi um trabalho 
realizado pela mestranda com contribuição da orientadora: colaborando, direcionando, discutindo, 
auxiliando. No entanto, em alguns momentos utilizamos a primeira pessoa do singular por se tratar de 
momentos referentes às ações de uma das pesquisadoras, como o contato direto com o campo e com os 
participantes, na realização da observação e da intervenção. 
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aluno manifestou o desejo de ir ao quadro. Em alguns momentos, o professor chamou a 

atenção dos alunos por causa da conversa e do uso do celular.  

Nesse dia, comecei a perceber algumas características da turma, que ficariam 

mais evidentes com a observação das aulas seguintes: muitos alunos chegam atrasados 

na aula; as idades dos estudantes são muito variadas; seus ritmos são bastante diversos 

em relação ao tempo para resolver atividades e fazer anotações da matéria passada no 

quadro; todos tentam fazer as atividades propostas e dificilmente se distraem fazendo 

outras coisas; e nenhum aluno pareceu à vontade com a ideia de ir ao quadro resolver 

um exercício. 

De setembro a dezembro de 2013, as aulas da turma (2ºC) foram observadas, em 

média, um dia por semana. Em cada dia, observei uma ou duas aulas, que poderia ser de 

Matemática ou de Física, com duração de 40 minutos cada, totalizando seis aulas de 

Física e 20 aulas de Matemática observadas. O mesmo professor lecionava Matemática 

(três aulas semanais) e Física (duas aulas semanais), e as aulas das duas disciplinas 

foram reunidas como se fossem uma só: no primeiro bimestre todas essas cinco aulas 

semanais foram de Física e no segundo bimestre todas foram de Matemática.  

No primeiro bimestre, a nota obtida em Física foi atribuída também a 

Matemática e, no segundo bimestre, a nota obtida em Matemática foi dada também para 

a disciplina de Física. Os alunos foram convidados a participar da pesquisa, 

inicialmente houve uma conversa em que apresentei a proposta e também foi entregue a 

carta convite (Apêndice 2, p.221). Eles concordaram, assinaram o termo de 

compromisso (Apêndice 2, p.221) e não pareceram incomodados com a minha presença 

nas aulas. 

As aulas observadas em setembro e parte de outubro de 2013 (primeiro bimestre 

do 2º ano) foram de Física. Os temas tratados foram: calorimetria, ótica e espelhos. A 

organização das aulas era basicamente a mesma: o professor escrevia as ideias centrais 

do tema em estudo no quadro, depois as explicava e então propunha exercícios à classe. 

Enquanto os alunos resolviam os exercícios, o professor caminhava pela sala 

respondendo às perguntas dos alunos, individualmente. Após algum tempo, o professor 

resolvia os exercícios no quadro. Os alunos quase sempre resolviam as atividades 

individualmente e em silêncio, algumas vezes conferiam a resposta com um colega. 

Alguns pareciam ter muitas dificuldades para fazer os exercícios, pediam ajuda ao 

professor e, às vezes, desistiam de fazer dizendo que não sabiam. O professor tinha 

paciência para explicar calmamente e esperar o tempo necessário para que todos 
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acompanhassem a aula, já que os alunos tinham ritmos muito diferentes. Em uma das 

aulas, um aluno comentou que a turma era vista como a pior da escola por ter alunos 

que conversam muito, eram “bagunceiros”.  

A forma de avaliação do professor não incluía prova (individual sem consulta): 

era feita a partir da frequência e participação nas aulas e de um exercício avaliativo (em 

dupla, com consulta ao caderno) ao final do bimestre. Além de comumente chegarem 

atrasados, também é comum entre os alunos ir embora mais cedo e mesmo faltar às 

aulas. Dessa forma, houve variação dos alunos presentes de um dia para outro e até 

mesmo de um horário para outro em um mesmo dia. O número de alunos em cada aula 

variou entre 10 e 20.  Foram raros os momentos em que a turma discutiu o conteúdo em 

estudo, citando exemplos do cotidiano, expressando seus conhecimentos.  

No segundo bimestre (parte de outubro, novembro e dezembro), iniciaram-se as 

aulas de Matemática e o planejamento do professor era trabalhar progressões aritmética 

e geométrica. Na primeira dessas aulas (21-10-13), realizei uma atividade piloto sobre a 

introdução da ideia de sequências numéricas que seguem padrões (ver Apêndice 3, 

p.225). 

O propósito era observar como os alunos reagiriam em relação ao estilo da 

atividade e à forma como seria conduzida na aula, que apresentou algumas novidades 

em relação ao que comumente era observado. Buscamos trabalhar alguns aspectos 

referentes à dinâmica das aulas e aos tipos de atividades, de acordo com apontamentos 

da teoria de autoeficácia, que nortearam a elaboração da proposta desenvolvida no ano 

seguinte.O episódio completo está descrito na página 163. Ao final da folha de 

atividades, havia um grupo de perguntas referentes às opiniões dos alunos sobre a aula 

(Primeira Tirinha, ver perguntas e respostas no Apêndice7, p.235). Ao término da aula 

as folhas de atividades foram recolhidas e os alunos receberam o questionário inicial 

(ver Apêndice 5, p. 231). Foi solicitado a eles que respondessem às perguntas, para que 

fosse possível conhecer um pouco sobre cada aluno e sua relação com a Matemática, e 

essas informações auxiliariam na elaboração do roteiro da entrevista, em que as 

questões seriam exploradas com mais profundidade. No dia seguinte (22-10-13), as 

atividades foram devolvidas aos alunos e os questionários recolhidos. Com a aplicação 

da atividade piloto, foi possível conhecer um pouco as opiniões dos alunos sobre sua 

realização e também identificar aspectos que auxiliariam na elaboração das atividades a 

serem realizadas no ano seguinte.  

Nas aulas seguintes, o professor seguiu seu planejamento, sendo somente aulas 
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de Matemática, sobre Progressão Aritmética. Continuei observando as aulas, sem 

intervir, já que a proposta da pesquisa previa um período de observação inicial, ao longo 

de alguns meses, com o intuito de obter informações mais detalhadas sobre cada aluno, 

conhecendo melhor a turma, para ter um conjunto de dados suficientes sobre a situação 

anterior à intervenção e também para elaborar as atividades a serem realizadas no ano 

seguinte.  

A organização das aulas de Matemática era muito parecida com as aulas de 

Física: explicação do conteúdo e anotação no quadro; os alunos copiavam no caderno e 

depois resolviam os exercícios (individualmente); o professor posteriormente resolvia 

no quadro os exercícios explicando dúvidas quando houvesse. Quase sempre, enquanto 

resolviam exercícios, a maioria dos alunos ficava em silêncio. Às vezes, conversavam 

entre si, principalmente para conferir as respostas encontradas, outras vezes, também 

faziam perguntas ao professor. Alguns, às vezes, paravam de fazer e ficavam esperando 

a correção para copiar.  

O professor chamava a atenção em alguns momentos das aulas, porque os alunos 

estavam usando celular, mas eram poucos os que faziam isso e eles guardavam o celular 

quando o professor pedia.  

Após aguardar que todos os alunos concluíssem as atividades, o professor 

realizava a correção delas. Como os ritmos eram bem diferentes, os alunos que 

terminavam primeiro (na maioria das vezes, os mais jovens) ficavam ociosos durante 

algum tempo, conversando ou mexendo no celular. Os alunos quase sempre resolviam 

as atividades individualmente, (o professor não pedia/sugeria/incentivava a formação de 

duplas ou grupos) e, quando conversavam entre si, o professor pedia silêncio.  

As alunas Vanda, Edna, Marlene e Meire frequentemente apresentavam 

dificuldades ao resolver exercícios, mas se mantinham concentradas tentando. Marlene 

e Meire ajudavam-se mutuamente com frequência. Vanda muitas vezes também discutia 

com elas as atividades. Edna conversava mais com Amilton, que a ajudava em 

praticamente todas as tarefas. 

Raramente houve momentos em que os alunos discutiram coletivamente alguma 

atividade, com esforço e curiosidade para descobrir o resultado. Os alunos 

preocupavam-se muito em copiar o que estava no quadro, mas pelo que pude perceber, 

nem sempre entendiam o que copiavam, às vezes, faziam isso mecanicamente.  

Em uma das aulas, o professor resolveu no quadro uma questão e Vanda disse 

que não havia entendido. Ele explicou novamente (de forma parecida, mas não 
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repetindo a mesma explicação) e ela disse (em voz baixa): “Por que a Matemática é tão 

complicada?”. 

No mês de novembro, a maioria dos alunos já havia sido aprovada, levando em 

conta a frequência e participação e, mesmo sabendo disso, eles continuavam presentes 

nas aulas. Era perceptível que a maioria não estava preocupada apenas com a 

aprovação, mas sim em participar das aulas e aproveitar aquele momento. 

Em uma aula da primeira semana de novembro, em que estavam resolvendo 

exercícios sobre Progressão Aritmética, ouvi Vanda falando consigo mesma “Isso é 

muito difícil”. Em outro momento, outro aluno perguntou qual resposta do exercício ela 

havia encontrado e ela respondeu “Logo para quem você pergunta”. Depois Adriano se 

levantou e foi ajudá-la a resolver. Mais tarde, ela comentou: “Matemática é cheia de 

pegadinha, e eu caio em todas”. Nessa aula, alguns alunos formaram, por conta própria, 

duplas para fazer as atividades, o professor não interferiu (Adriano e Vanda, Edna e 

Amilton, André e Francisco). 

No final do período letivo, de 11/11 a 09/12/2013, foram realizadas as 

entrevistas iniciais (ver Roteiro no Apêndice 6, p. 232) com os alunos, com as quais 

buscamos conhecer um pouco mais cada um, suas experiências escolares anteriores com 

a Matemática, a forma como se relacionavam com essa disciplina e como estava sendo 

isso na experiência daquele ano cursando o Ensino Médio na EJA.  

No dia 25-11-13, no 1º, 3º e 4º horários, os alunos fizeram um exercício 

avaliativo, em dupla, com consulta ao caderno. (Episódio 17: Exercício avaliativo, 

p.150). Os alunos ficaram mais agitados nesse dia, comentando que era dia de “prova”. 

Conversaram muito, movimentavam-se, olhavam ao redor,consultaram o caderno várias 

vezes, pareciam empenhados. 

No dia 26-11-13, distribuí aos alunos uma folha com perguntas sobre o exercício 

avaliativo (Segunda Tirinha, ver perguntas e respostas no Apêndice 7, p.235) que havia 

sido feito na aula anterior, em poucos minutos eles responderam e devolveram. Em 

seguida, o professor falou os nomes dos seis alunos que ficaram de recuperação, entre 

eles Adriano, Geovana, Higor e Fernanda. Geovana pareceu ter ficado indignada, 

reclamou, disse que queria ir embora e que estava passando mal. O professor convidou 

os alunos que ficaram na recuperação para ir ao quadro resolver as questões do 

exercício avaliativo, Adriano fez uma questão, Geovana foi convidada, mas não quis ir, 

disse “não dou conta”, o professor insistiu dizendo que iria ajudá-la e ela foi. Enquanto 

ela estava fazendo, Francisco disse em tom de brincadeira “pensei que eu tava ruim...”. 
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Geovana: “Não vou fazer mais.” 
Francisco: “tô brincando!”. 
Ela voltou ao quadro e terminou de resolver a questão. 
Professor: “Parabéns!” 
Geovana: “Obrigada.” 

Depois, o professor convidou Fernanda para ir ao quadro e ela respondeu: “Você 

não me tira daqui nem se eu tiver no caixão”. Ele foi até sua carteira e ajudou-a na 

resolução da questão no caderno, individualmente. Alguns alunos copiaram o que estava 

no quadro, outros ficaram mexendo no celular. O professor resolveu a questão seguinte, 

a maioria dos alunos prestou atenção e anotou, e Adriano se prontificou a resolver outra 

questão no quadro. Geovana foi novamente convidada pelo professor para ir ao quadro, 

mas não foi, e ele resolveu as demais questões. 

A aula seguinte, de acordo com o calendário da escola, seria recuperação de 

Física, mas o professor trabalhou com essa disciplina somente no primeiro bimestre. Os 

poucos alunos presentes conversaram, tiraram dúvidas sobre distribuição de pontos e 

foram embora.  

Na última aula, foi feita a prova de recuperação (Matemática) individual, com 

consulta ao caderno, e tinha oito questões das quais cada aluno escolheria quatro para 

resolver. Eles resolveram e de novo estavam agitados como no dia do exercício 

avaliativo. Ao sair, Geovana falou para todos os colegas da sala: “Até o ano que vem 

gente, no segundo ano de novo”. 

Essa primeira parte da observação foi fundamental para realizar uma 

aproximação, aos poucos, dos alunos e do professor, e também obter informações 

importantes para a elaboração dos outros instrumentos de coleta de dados e das 

atividades a serem realizadas durante a intervenção no semestre seguinte. Por isso, todos 

os dados coletados foram transcritos e organizados durante as férias escolares, e uma 

síntese deles é apresentada no Apêndice 7 (p.235). 

A seguir são apresentadas descrições sobre cada aluno individualmente 

referentes ao que foi observado nas aulas de forma geral e também em conversas 

informais com alguns deles (nos intervalos das aulas, por exemplo). 

Adriano36 tinha 20 anos e trabalhava como confeiteiro. Faltou à aula muitas 

vezes. Não parecia ter dificuldades com as atividades de Matemática, ajudava alguns 

                                                 
36 Todos os nomes são fictícios. 
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colegas, conversava pouco. 

Amilton tinha 46 anos, trabalhava como serralheiro e já havia trabalhado como 

motorista de caminhão. Esteve presente em praticamente todas as aulas. Conversava 

pouco, prestava atenção em tudo que era feito na aula, não parecia ter dificuldades com 

as atividades de Matemática. Muitas vezes ajudava Edna (sua esposa). 

André tinha 20 anos, trabalhava como montador. Era frequente nas aulas. 

Sentava-se nas últimas carteiras, conversava muito, frequentemente saía da sala e 

voltava, gostava de fazer brincadeiras com os colegas (Higor, Diego e outros) e com o 

professor. Fazia as atividades com certa agilidade, não parecia ter dificuldades. 

Carlos tinha 44 anos e era protético. Era frequente nas aulas, sentava-se nas 

primeiras carteiras. Conversava pouco, fazia todas as atividades, em pouco tempo, 

aparentemente com facilidade. 

Diego tinha 21 anos, era fundidor, garçom e barman. Era frequente nas aulas. 

Costumava sentar-se nas últimas carteiras. Muitas vezes parecia não concentrar-se em 

fazer as atividades, conversava, mexia muito no celular, parecia ter dificuldades.  

Edna tinha 46 anos e trabalhava como empregada doméstica, já havia trabalhado 

também como camareira de hotel. Esteve presente em praticamente todas as aulas. 

Costumava sentar-se ao lado de Amilton (na região central da sala), pedia ajuda a ele 

frequentemente para fazer as atividades, parecia ter muitas dificuldades. Também pedia 

ajuda ao professor, prestava atenção em tudo que era feito na aula, conversava pouco 

com outras pessoas.  

Geovana tinha 21 anos e era vendedora. Fernanda tinha 21 anos e não estava 

trabalhando. Geovana e Fernanda eram frequentes nas aulas, costumavam sentar-se nas 

últimas carteiras, conversavam muito e comumente mexiam no celular. Muitas vezes 

não faziam as atividades (principalmente Fernanda), aparentemente por terem 

dificuldades e por falta de ânimo em tentar. Fernanda era muito tímida e foi a última a 

ser entrevistada, falou que ficava nervosa ao pensar que haveria gravação, e somente 

concordou depois de eu explicar que a gravação era necessária, porque eu não 

conseguiria anotar tudo, que não seria ouvida por ninguém além de mim, e que seu 

nome seria substituído por pseudônimo na escrita do trabalho. 

Francisco tinha 25 anos e trabalhava com design de interiores em gesso. Gustavo 

tinha 18 anos e era servente de pedreiro. Francisco e Gustavo tinham comportamentos 

parecidos. Não faltavam muito às aulas, conversavam pouco, prestavam atenção e 

faziam as atividades, não pareciam ter dificuldade nem facilidade, acompanhavam bem 
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o ritmo da aula. 

Gabriela tinha 20 anos e trabalhava em uma loja de roupas. Faltou muito às 

aulas. Acompanhava razoavelmente o que acontecia, não parecia ter muitas dificuldades 

nas atividades, mas muitas vezes mexia no celular. 

Higor tinha 21 anos, trabalhava como operador de máquina a laser e já havia 

trabalhado como vendedor. Era frequente nas aulas, costumava fazer as atividades 

rapidamente e perguntar ao professor se estava certo (e quase sempre estava). 

Conversava, ajudava os colegas, parecia ter facilidade com a matéria. 

Meire tinha 55 anos e era auxiliar de serviços de educação básica (ASB em 

escola estadual), já havia trabalhado como lavadeira e empregada doméstica. Marlene 

tinha 53 anos e era auxiliar de serviços gerais, já havia trabalhado como costureira. 

Meire e Marlene tinham comportamentos semelhantes. Estiveram presentes em 

praticamente todas as aulas, sentavam-se quase sempre nas primeiras carteiras, uma ao 

lado da outra, pareciam ser amigas. Conversavam pouco, prestavam atenção em tudo 

que era feito na aula.  Pareciam ter muitas dificuldades para fazer as atividades, 

mantinham-se empenhadas e muitas vezes pediam ajuda ao professor. Em geral, 

demoravam mais tempo para fazer do que a maioria dos colegas e às vezes não faziam. 

Enquanto resolviam as atividades, e também nos momentos de correção, era comum 

apagarem muito o caderno. 

Vanda tinha 43 anos e trabalhava como auxiliar de produção em pintura 

eletrostática. Ela também tinha certa proximidade com Meire e Marlene, as três 

estudaram na mesma escola quando cursaram a EJA – Ensino Fundamental. Seu 

comportamento era parecido com o das duas colegas, no entanto expressava mais suas 

dificuldades comentando, muitas vezes, com expressão de desânimo. 

De forma geral, os alunos participavam das aulas, fazendo o que era proposto, 

alguns com mais rapidez ou facilidade, outros com mais dificuldade ou com ritmo 

menos intenso. Como o ritmo da aula era no sentido de buscar fazer com que todos 

acompanhassem, o volume de atividades em cada aula era pequeno, o que fazia com que 

parte dos alunos ficasse ociosa uma parte do tempo. Além disso, os alunos pareciam 

estar acostumados a uma rotina de aula com poucas mudanças, tanto no estilo das 

atividades, quanto no tema abordado. Dessa forma, o que pude perceber como 

características comumente presentes no comportamento dos alunos foram o esforço, o 

interesse, a dedicação, mas não parecia estar presente a expectativa, a curiosidade em 

relação ao que seria estudado, ao que seria feito na aula, assim como a sensação de 
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descoberta ao estudar um assunto novo. 

 

4.2. Segunda fase do trabalho: o desenvolvimento das atividades  

A segunda fase da pesquisa de campo aconteceu de fevereiro a abril de 2014 e 

consistiu na realização das tarefas criadas por nós para trabalhar os conceitos de 

Geometria designados pelo professor. 

Na tabela a seguir, temos o cronograma de desenvolvimento do “Projeto de 

Geometria” (como foi denominado o trabalho). As datas e temas foram definidos pelo 

professor das turmas e eram informados à pesquisadora com antecedência. As tarefas 

propostas para cada semana de aula eram elaboradas e apresentadas a ele, também com 

alguma antecedência, de modo que pudesse concordar ou não com a proposta e também 

opinar a respeito delas, caso desejasse. O professor concordou com todas as atividades 

propostas e não sugeriu mudanças.   

Temas trabalhados nas atividades Aulas que aconteceram 
/Aulas que foram 
acompanhadas 

Semana e 
período 

Sólidos geométricos - classificação e 
elementos: diferenciação de figuras 
bidimensionais e tridimensionais, 
caracterização e classificação dos sólidos 
em prismas, cilindros, pirâmides, cones, 
esferas.  

5 aulas em cada turma / 
5 aulas em cada turma 

1ª  
03 a 07-02 

Elementos dos poliedros: vértices, faces, 
arestas. Planificações de sólidos. Algumas 
figuras planas e seus elementos: ângulos, 
vértices e lados de um polígono. 

5 aulas em cada turma / 
2 aulas no 3ºB  4 aulas no 
3ºA 

2ª  
10 a 14-02 

Continuidade da semana anterior. 
Ângulos, perímetro, área. O cálculo da 
área foi feito em retângulos.  

5 aulas em cada turma / 

4 aulas no 3ºB e 5 aulas no 
3ºA 

3ª  

17 a 21-02 

Continuidade da semana anterior: 
perímetro e área. 

3 aulas em cada turma / 

3 aulas no 3ºB e 2 aulas no 
3ºA 

4ª  

24 a 28-02 

Continuidade da semana anterior: 
perímetro e área. Uma atividade sobre 
área do triângulo retângulo. 

1 aula com as duas turmas 
juntas / 

1 aula 

5ª  

03 a 07-03 

Teorema de Pitágoras: discussão da 
propriedade (à qual o teorema de Pitágoras 
se refere) verificada em triângulos 
retângulos e, posteriormente, a 
formalização da regra, com denominações 

3 aulas no 3ºB, 4 aulas no 
3ºA, e 2 aulas com as duas 
turmas juntas / 

3 aulas no 3ºB, 3 aulas no 

6ª 

10 a 14-03 
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Tabela 2. Cronograma e breve descrição das etapas do desenvolvimento das atividades. 

 

Durante as primeiras semanas do ano letivo de 2014, vários aspectos da 

organização da escola e das aulas estavam incertos e passando por modificações. A 

escola tinha, em 2013, três turmas (A, B, C) de 2ª série da EJA, mas, em 2014 elas 

foram transformadas em duas turmas de 3ª série (A e B). A turma em que estava sendo 

realizada a pesquisa (2ºC) foi dividida, parte dos alunos foi para o 3ºA e parte para o 

3ºB. Dessa forma, a proposta de atividades foi realizada nas duas turmas da 3ª série, 

acompanhando37 o maior número possível38 de aulas (50 minutos) em cada uma delas. 

Ao final, acompanhamos 27 aulas (das 31 aulas que aconteceram) na turma A, 25 (das 

29 que aconteceram) na turma B e 4 aulas (todas que aconteceram) em que as turmas 

ficaram juntas.  

Nesse sentido, a realização das tarefas estendeu-se a todos os alunos de cada 

turma e não apenas aos participantes da pesquisa (definidos pelo fato de já terem sido 

observados no ano anterior e assinado o termo de consentimento). As listas de alunos de 

cada turma passaram por muitas alterações e, somente ao final do primeiro bimestre, os 

professores receberam os diários com as listagens definitivas. Dos quinze alunos 

participantes, ao final do bimestre, três estavam no 3ºA e doze no 3ºB. 

As atividades foram elaboradas segundo etapas que, geralmente, eram semanais. 

Cada semana possuía um objetivo que era escrito no alto da folha de atividade 

                                                 
37Utilizaremos o termo “acompanhar”, que se refere à observação e atuação nas aulas, juntamente com o 
professor. 
38 Não foram acompanhadas todas as aulas das duas turmas porque algumas coincidiram com dias ou 
horários das aulas das disciplinas do Mestrado (o trabalho de campo aconteceu em Divinópolis e as aulas 
do Mestrado em Ouro Preto) ou com horários de trabalho da pesquisadora, que atuava como docente em 
outra instituição. 

e uso de equação que expressa a relação. 
Resolução de problemas aplicando o 
teorema. 

3ºA, e 2 aulas com as duas 
turmas juntas 

Revisão dos tópicos estudados. 5 aulas no 3ºB e 4 aulas no 
3ºA / 

5 aulas no 3ºB e 4 aulas no 
3ºA 

7ª  

17 a 21-03 

Avaliação. 

Início do estudo sobre volume de 
paralelepípedos. 

3 aulas no 3ºB, 4 aulas no 
3ºA, e uma aula com as duas 
turmas juntas /3 aulas no 3ºB, 
4 aulas no 3ºA, e uma aula 
com as duas turmas juntas 

8ª  

24 a 28-03 
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distribuída aos alunos. Pretendíamos com isso deixar claro para o aluno o que era 

esperado que ele desenvolvesse ao logo das aulas. O referencial teórico adotado na 

presente pesquisa destaca a relevância de ações dessa natureza. No contexto 

educacional, as metas devem ser especificadas claramente, devem ser próximas 

temporalmente e ter nível adequado de dificuldade, características importantes para que 

tenham impacto na motivação e autoeficácia. (Esses aspectos assim como o propósito 

das atividades, o papel dos conceitos matemáticos e da dinâmica das aulas em termos da 

teoria adotada, foram abordados no capítulo 3, que trata da metodologia, e também no 

capítulo 2 que diz respeito à fundamentação teórica.) 

Além disso, as aulas aconteciam de forma bem parecida nas duas turmas, então o 

relato foi feito de forma conjunta, e a expressão “alunos” estará se referindo aos alunos 

do 3º A e 3ºB, e quando houve algo diferente em uma turma, foi acrescentado um 

parágrafo de descrição do episódio especificamente daquela turma. 

A título de ilustração, apresentamos brevemente o trabalho realizado na primeira 

semana. 

 
1ª Semana: sólidos geométricos: características, classificação (03 a 07 de fevereiro de 2015). 

Foram acompanhadas todas as cinco aulas em cada turma. Na primeira aula havia 

entre 15 e 20 alunos presentes em cada turma.  

O professor começou conversando com os alunos sobre como seriam as aulas, disse 

que daria aula de Matemática e Física. Enfatizou que a presença é muito importante e que a 

avaliação é contínua, feita o tempo todo em que o aluno está na aula. Perguntou se os alunos 

gostariam de dar sugestões para o desenvolvimento das aulas, ideias para as atividades a 

serem trabalhadas, mas ninguém respondeu. Explicou também sobre a experiência do ano 

anterior, em que as aulas de Física foram concentradas no primeiro bimestre e as de 

Matemática no segundo, dizendo que foi muito bom, e que por isso pretendia fazer isso 

novamente, mas que seria ruim para o aluno que mudasse de turma ou de escola. Informou 

ainda que nas aulas de Matemática, que aconteceriam no primeiro bimestre, seriam estudados 

conteúdos de Geometria, de forma básica, e que “importa mais a qualidade do que a 

quantidade”. Além disso, explicou que iria controlar a frequência dos alunos nas aulas fazendo 

a chamada todos os dias e pediu para evitar o uso do celular na aula, que deveria ser “usado 

com bom senso”.  

Em seguida, ele acrescentou que eu iria fazer um trabalho com eles, acompanhar as 

aulas, desenvolver um projeto. Eu me apresentei dizendo que estava fazendo uma pesquisa de 

Mestrado e que iríamos realizar um Projeto de Geometria, desenvolvido em parceria com o 

professor. Expliquei que todos os conteúdos previstos no planejamento seriam estudados 
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durante a realização dessas atividades, que era muito importante que todos participassem e 

apresentassem suas opiniões e sugestões acerca do projeto, porque o trabalho resultante da 

pesquisa iria conter um material destinado a professores da EJA em que todas essas atividades 

desenvolvidas com eles seriam relatadas. Também informei que os alunos que, no ano anterior, 

eram da turma 2ºC já estavam participando da pesquisa, que eu havia acompanhado as aulas 

dessa turma no semestre anterior, que eles haviam assinado um documento autorizando a 

realização da pesquisa, foram entrevistados e seriam novamente entrevistados ao final do 

projeto.  

Em seguida, entreguei uma folha com mais informações e pedi que um aluno fizesse a 

leitura em voz alta: 

 

Boa noite! 
Neste semestre em que você está cursando a última etapa da EJA - Ensino Médio, te 
convidamos a participar de um Projeto de Geometria, que faz parte de uma pesquisa de 
mestrado da Universidade Federal de Ouro Preto, e está sendo desenvolvido com o 
apoio do professor Célio. 
Vamos desenvolver várias atividades, buscando auxiliar no seu aprendizado de 
Matemática, e também gostaríamos de conhecer sua opinião sobre esse trabalho. 
Todas as atividades das aulas de Matemática serão feitas no caderno do projeto, que 
será recolhido algumas vezes e devolvido a você. 
Para as próximas aulas, é importante que você tenha em seu material: lápis, borracha, 
régua, alguns lápis de cor, tesoura, cola. 

Desejamos a você um ótimo semestre letivo! 

 

Comentei, em seguida, que eles iriam ganhar um caderno para fazer todas as 

atividades do Projeto de Geometria, que eu levaria no dia seguinte, pois só naquele momento 

soube o número de alunos. Expliquei que nós iríamos estudar alguns temas de Geometria, que 

em todas as aulas iríamos trabalhar as atividades do projeto, segundo o planejamento do 

professor. Assim, na primeira etapa, começaríamos estudando as figuras geométricas, como 

eram classificadas, suas características e nomenclatura. Informei que entregaria uma folha 

para que eles fizessem a leitura, conversassem entre si, e fizessem as atividades da forma que 

achassem que deveria ser feito. Entreguei a folha, eles leram, conversaram um pouco, 

escreveram as respostas, pareceram achar fácil a atividade39.   

                                                 
39 Pode ter causado dificuldade a utilização das linhas pontilhadas para representar os objetos 
tridimensionais, o que é uma convenção escolar. 
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Nessa folha, propus uma atividade bem simples, para que todos conseguissem fazer, 

mesmo sem o professor explicar algo antes. Além disso, iniciei com exemplos procurando 

associar palavras usadas no dia-a-dia para se referir a certos objetos, de forma que isso 

ajudasse a identificar o nome do sólido geométrico cujo formato fosse parecido ao dos objetos. 

Na segunda aula, entreguei aos alunos os cadernos e uma folha de rosto, pedi para 

colar e colocar nome. Eles pareceram animados por terem ganhado o caderno, perguntaram se 



 

ficaria para eles, se poderia fazer uma capa, colorir os desenhos, colar adesivos... 

 

 

Posteriormente, o professor fez a leitura e as atividades juntamente com eles, fazendo 

comentários, perguntando, pedindo exemplos. 

No 3ºA, uma professora chegou na sala para fazer uma votação sobre uma mudança no 

horário de início das aulas (até então eram horários de 40 minutos e a partir de agora seriam 

de 50 minutos), que permitiria que a aula começasse mais cedo ou terminasse mais

alunos preferiram começar mais cedo, e essa foi a opção da maioria das turmas da escola. 

Mais tarde os alunos foram informados de que o horário da aula passou a ser de 18:30 a 

22:05h, com quatro aulas de 50 minutos e um intervalo de 15 minutos. 

Após o término da votação sobre o horário, comentei que continuaríamos com as 

atividades sobre os sólidos geométricos e pedi que formassem duplas ou trios para fazer a 

próxima atividade. Os alunos organizaram

em cima de uma mesa e pedi que cada dupla ou trio escolhesse um deles. Os alunos pareceram 

curiosos com o que seria feito.

Figura 4. Objetos utilizados na segunda aula da primeira semana. 

 

Depois que todos haviam escolhido, entreguei a folha e após um tempo para eles lerem, 

para eles, se poderia fazer uma capa, colorir os desenhos, colar adesivos... 

 

 

Posteriormente, o professor fez a leitura e as atividades juntamente com eles, fazendo 

comentários, perguntando, pedindo exemplos.  

No 3ºA, uma professora chegou na sala para fazer uma votação sobre uma mudança no 

horário de início das aulas (até então eram horários de 40 minutos e a partir de agora seriam 

de 50 minutos), que permitiria que a aula começasse mais cedo ou terminasse mais

alunos preferiram começar mais cedo, e essa foi a opção da maioria das turmas da escola. 

Mais tarde os alunos foram informados de que o horário da aula passou a ser de 18:30 a 

22:05h, com quatro aulas de 50 minutos e um intervalo de 15 minutos.  

Após o término da votação sobre o horário, comentei que continuaríamos com as 

atividades sobre os sólidos geométricos e pedi que formassem duplas ou trios para fazer a 

próxima atividade. Os alunos organizaram-se rapidamente. Coloquei os sólidos 

e pedi que cada dupla ou trio escolhesse um deles. Os alunos pareceram 

curiosos com o que seria feito. 

 

Figura 4. Objetos utilizados na segunda aula da primeira semana. (Fonte: arquivo pessoal da 
pesquisadora) 

haviam escolhido, entreguei a folha e após um tempo para eles lerem, 
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para eles, se poderia fazer uma capa, colorir os desenhos, colar adesivos...  

Posteriormente, o professor fez a leitura e as atividades juntamente com eles, fazendo 

No 3ºA, uma professora chegou na sala para fazer uma votação sobre uma mudança no 

horário de início das aulas (até então eram horários de 40 minutos e a partir de agora seriam 

de 50 minutos), que permitiria que a aula começasse mais cedo ou terminasse mais tarde. Os 

alunos preferiram começar mais cedo, e essa foi a opção da maioria das turmas da escola. 

Mais tarde os alunos foram informados de que o horário da aula passou a ser de 18:30 a 

Após o término da votação sobre o horário, comentei que continuaríamos com as 

atividades sobre os sólidos geométricos e pedi que formassem duplas ou trios para fazer a 

rapidamente. Coloquei os sólidos e embalagens 

e pedi que cada dupla ou trio escolhesse um deles. Os alunos pareceram 

(Fonte: arquivo pessoal da 

haviam escolhido, entreguei a folha e após um tempo para eles lerem, 



 

expliquei o que era para fazer. Cada dupla/trio iria fazer desenhos representa

escolhido, que ficaria numa mesma posição sobre a mesa. A vista de cima

objeto por cima, do alto, e desenhar a figura que aparecia, como se tirasse uma foto, sem 

precisar mostrar o que ficava por trás do objeto, só o que aparecia quando visto de cima. 

tiveram muitas dúvidas, chamaram

fizeram a vista de cima, foi mais fácil fazer a vista lateral. Mas para desenhar o objeto todo, 

tiveram dificuldades, mas observaram os desenhos que havia logo abaixo na folha e também na 

folha anterior, e assim perceberam como fariam para r

plano, usando linhas pontilhadas, por exemplo.

 

                                                
40 Esses termos foram utilizados de forma intuitiva, i

expliquei o que era para fazer. Cada dupla/trio iria fazer desenhos representa

escolhido, que ficaria numa mesma posição sobre a mesa. A vista de cima40

por cima, do alto, e desenhar a figura que aparecia, como se tirasse uma foto, sem 

precisar mostrar o que ficava por trás do objeto, só o que aparecia quando visto de cima. 

chamaram-me várias vezes para perguntar se estava cer

fizeram a vista de cima, foi mais fácil fazer a vista lateral. Mas para desenhar o objeto todo, 

tiveram dificuldades, mas observaram os desenhos que havia logo abaixo na folha e também na 

folha anterior, e assim perceberam como fariam para representar uma figura tridimensional no 

plano, usando linhas pontilhadas, por exemplo. 

         
s termos foram utilizados de forma intuitiva, informal. 
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expliquei o que era para fazer. Cada dupla/trio iria fazer desenhos representando o objeto 
40 era para olhar o 

por cima, do alto, e desenhar a figura que aparecia, como se tirasse uma foto, sem 

precisar mostrar o que ficava por trás do objeto, só o que aparecia quando visto de cima. Eles 

várias vezes para perguntar se estava certo. Depois que 

fizeram a vista de cima, foi mais fácil fazer a vista lateral. Mas para desenhar o objeto todo, 

tiveram dificuldades, mas observaram os desenhos que havia logo abaixo na folha e também na 

epresentar uma figura tridimensional no 

 



 

 

O 3º A contava com 24 alunos e no 3º B eram 22. Todos fizeram as atividades, 

conversaram entre si, mas alguns fizeram individualmente. Não pareceram incomodados com o 

estilo da aula, aparentemente estavam tranquilos e empenhados em fazer tudo corretamente,

ficavam resolvendo o tempo todo, a forma como se comportavam (e principalmente suas 

expressões faciais) indicava concentração, e não preocupação ou desânimo. 

Na terceira aula da semana, quando os alunos terminaram de fazer a atividade que 

havia sido iniciada na aula anterior, fiz no quadro os desenhos pedidos na atividade 1 da folha, 

para cada tipo de sólido: paralelepípedo, cilindro, cone, pirâmide, prisma. Depois, também 

expliquei e anotei no quadro as respostas da atividade 2. A maioria dos alunos part

fazendo perguntas sobre o tema e também respondendo quando eu perguntava. Pareceu

haviam resolvido as tarefas com facilidade. Enquanto faziam

poucas perguntas, e, no momento da correção com as anotações no quadr

muito o caderno. Contudo, também observei que alguns copiaram respostas que haviam 

deixado em branco. O professor comentou as diferenças entre as figuras 2D e 3D. Todos os 

alunos pareciam atentos, alguns faziam anotações no caderno.

Na quarta aula, informei que iríamos continuar e

o objetivo para a semana era conhecer e diferenciar os tipos, então a próxima atividade era 

sobre isso. 

 

O 3º A contava com 24 alunos e no 3º B eram 22. Todos fizeram as atividades, 

conversaram entre si, mas alguns fizeram individualmente. Não pareceram incomodados com o 

estilo da aula, aparentemente estavam tranquilos e empenhados em fazer tudo corretamente,

ficavam resolvendo o tempo todo, a forma como se comportavam (e principalmente suas 

expressões faciais) indicava concentração, e não preocupação ou desânimo.  

Na terceira aula da semana, quando os alunos terminaram de fazer a atividade que 

iada na aula anterior, fiz no quadro os desenhos pedidos na atividade 1 da folha, 

para cada tipo de sólido: paralelepípedo, cilindro, cone, pirâmide, prisma. Depois, também 

expliquei e anotei no quadro as respostas da atividade 2. A maioria dos alunos part

fazendo perguntas sobre o tema e também respondendo quando eu perguntava. Pareceu

haviam resolvido as tarefas com facilidade. Enquanto faziam, não demoraram muito e fizeram 

no momento da correção com as anotações no quadr

muito o caderno. Contudo, também observei que alguns copiaram respostas que haviam 

deixado em branco. O professor comentou as diferenças entre as figuras 2D e 3D. Todos os 

alunos pareciam atentos, alguns faziam anotações no caderno. 

ta aula, informei que iríamos continuar estudando os sólidos geométricos

o objetivo para a semana era conhecer e diferenciar os tipos, então a próxima atividade era 
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O 3º A contava com 24 alunos e no 3º B eram 22. Todos fizeram as atividades, 

conversaram entre si, mas alguns fizeram individualmente. Não pareceram incomodados com o 

estilo da aula, aparentemente estavam tranquilos e empenhados em fazer tudo corretamente, 

ficavam resolvendo o tempo todo, a forma como se comportavam (e principalmente suas 

 

Na terceira aula da semana, quando os alunos terminaram de fazer a atividade que 

iada na aula anterior, fiz no quadro os desenhos pedidos na atividade 1 da folha, 

para cada tipo de sólido: paralelepípedo, cilindro, cone, pirâmide, prisma. Depois, também 

expliquei e anotei no quadro as respostas da atividade 2. A maioria dos alunos participou 

fazendo perguntas sobre o tema e também respondendo quando eu perguntava. Pareceu-me que 

não demoraram muito e fizeram 

no momento da correção com as anotações no quadro, não apagaram 

muito o caderno. Contudo, também observei que alguns copiaram respostas que haviam 

deixado em branco. O professor comentou as diferenças entre as figuras 2D e 3D. Todos os 

studando os sólidos geométricos e que 

o objetivo para a semana era conhecer e diferenciar os tipos, então a próxima atividade era 



 

 

Os alunos realizaram a atividade acima, alguns terminaram bem 

ficaram conversando. Pelo tipo de perguntas que faziam, parecia que não estavam lendo as 

Os alunos realizaram a atividade acima, alguns terminaram bem antes que os outros e 

ficaram conversando. Pelo tipo de perguntas que faziam, parecia que não estavam lendo as 
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antes que os outros e 

ficaram conversando. Pelo tipo de perguntas que faziam, parecia que não estavam lendo as 
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dicas, o texto da folha, somente respondiam às perguntas. Havia 26 alunos no 3ºA e 22 no 3ºB 

(Trecho do diário de campo, primeira semana). 

No próximo capítulo, apresentaremos a análise do processo. Nele, diversos 

episódios extraídos das semanas de trabalho com os alunos serão detalhadamente 

descritos. Assim, optamos por evitar repetições e finalizaremos este capítulo abordando 

aspectos como objetivos e características das atividades, dinâmica das aulas e questões 

centrais a respeito do comportamento dos alunos. 

Na primeira semana, trabalhamos atividades de introdução à geometria espacial, 

com tarefas e explicações sobre nomenclatura e classificação das figuras, algo que 

pareceu acessível aos alunos, que não acharam difícil nem pareciam desanimados. Em 

cada folha de atividades estava escrito o objetivo para aquela semana: “conhecer e 

classificar alguns sólidos geométricos e seus elementos”. O tempo gasto para resolver as 

atividades variou de um aluno para outro. De forma geral, o clima das aulas foi 

agradável e tranquilo. Os alunos (a maioria, durante praticamente todo o tempo das 

aulas) estavam empenhados, concentrados, conversaram entre si, fizeram perguntas. Eu 

costumava circular pela sala, observando, fazendo anotações e respondendo quando 

algum aluno perguntava. Em todos os dias, apareceram alunos novos, que logo 

percebiam que havia algo diferente, perguntavam sobre o projeto e o caderno, e 

rapidamente procuravam se organizar e acompanhar as aulas. Nas primeiras aulas, deu-

se atenção ao estabelecimento de uma relação tranquila com as turmas, em que as 

atividades fossem simples e deixassem os alunos confortáveis, buscando não causar 

estranheza com um tema novo e atividades complicadas. Isso foi importante para que 

eles aos poucos abrissem espaço para a realização do projeto. 

Na segunda semana trabalhamos os elementos dos poliedros (vértices, faces, 

arestas) e a planificação de alguns tipos de sólidos. Essas atividades suscitaram algumas 

dúvidas inicialmente, mas os alunos perguntaram e conversaram até conseguirem 

avançar na realização da tarefa (ver episódio 4: Molde da caixa, p.98). Em cada folha de 

atividades estava escrito o objetivo para aquela semana: “estudar planificações de 

sólidos, alguns tipos de figuras planas e seus elementos”. Utilizamos vários objetos com 

formatos dos sólidos estudados, que ficavam disponíveis para consulta, mas nem 

sempre eram utilizados. Além de observar algum objeto, também houve incentivo a 

imaginar, pensar sobre o “movimento” de planificar ou “montar o molde”, formando um 

sólido. Na continuidade ao estudo das planificações, focalizamos as figuras planas e 

seus elementos (polígonos: ângulos vértices e lados). A aula em que foi introduzido o 
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conceito de ângulo e como são feitas medições aconteceu por meio de discussões com a 

turma, em que buscamos dar espaço para que expressassem seus conhecimentos. A 

utilização do transferidor levou a muitas dúvidas e dificuldades, mas os alunos se 

mantiveram persistentes em aprender e pareciam curiosos. Ao medir ângulos nos 

triângulos, começaram a comentar e perguntar sobre o ‘valor total dos ângulos’, e 

aproveitamos esse momento para discutir a propriedade (soma dos ângulos internos do 

triângulo igual a 180º). Isso aparentemente foi uma descoberta interessante para os 

alunos (ver episódio 5: Utilizando o transferidor, p.98). Na segunda semana, buscamos 

incentivar as atividades em duplas ou grupos, e também a situações em que o aluno 

experimenta suas estratégias para fazer a atividade, tentando utilizar seus 

conhecimentos sem seguir uma ideia previamente explicada. O objetivo era que, aos 

poucos, os alunos tornassem-se mais autônomos e percebessem que conseguiam 

promover o próprio aprendizado. 

Na terceira semana, foram feitas atividades sobre ângulos e elementos de 

polígonos, e, após isso, iniciamos o trabalho com perímetro e área, utilizando na aula 

introdutória plantas baixas de casas, com cálculo de quantidade de rodapé e piso, 

buscando trabalhar com problemas cotidianos e dar espaço para que os alunos 

utilizassem e expressassem seus conhecimentos. A ideia de área foi introduzida pela 

contagem de “quadradinhos” (unidade de medida) que cabem em um retângulo, a partir 

disso se deduziu a fórmula. Nessa semana,os alunos responderam a Terceira Tirinha 

(ver perguntas e respostas no Apêndice 7, p.235). 

Realizamos exposições dos conteúdos procurando, sempre que possível, 

promover a ativa participação dos alunos, não apenas acompanhando os raciocínios 

expressos, mas, principalmente, fazendo deduções, e também se apoiando em ideias 

intuitivas, para tentar favorecer a compreensão e não apenas memorização. Essa 

característica das aulas estava sendo bem recebida pelos alunos, que estavam mais 

participativos. Contudo, no momento de fazer as tarefas, muitos tiveram dificuldades. 

Dessa forma, esse tema foi explorado nas semanas seguintes (quarta e quinta), em que 

buscamos trabalhar uma maior variedade de problemas envolvendo esses conceitos (ver, 

por exemplo, episódio 6: Cerca para horta, p.100). 

Em cada folha de atividades, estava escrito o objetivo para aquelas semanas: 

“Estudar perímetro e área de alguns tipos de figuras planas”. Até então havia sido 

estudada a área de retângulos e, em uma aula, as atividades abordavam a área de 

triângulos retângulos, mas não foi dada explicação prévia nem fórmula. A atividade 
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dava “pistas” de como calcular a área do triângulo, a partir da área do retângulo, e, 

mesmo com algumas dúvidas e estranhando a pergunta, os alunos empenharam-se em 

resolver e discutiram entre si (ver episódio 8: Área do triângulo). 

A sexta semana foi dedicada a estudar o Teorema de Pitágoras e, em cada folha 

de atividades, estava escrito esse objetivo. Inicialmente foi feita a discussão com a 

turma sobre a propriedade à qual o teorema se refere, a partir do problema de como 

verificar, na marcação para construir duas paredes, se estas formariam ângulo reto. 

Houve discussão de estratégias apresentadas pelos alunos e também de um método 

utilizado no Egito Antigo. Em seguida, trabalhamos a ideia da soma das áreas dos 

quadrados construídos sobre os lados de um triângulo retângulo, através de uma divisão 

da figura formando partes que se encaixam, buscando propiciar uma melhor 

compreensão do teorema a partir da justificativa que poderia ser ‘visualizada’ na figura 

(ver episódio 12: Problema das paredes). Posteriormente, avançamos um pouco na 

formalização da propriedade, com denominações (catetos e hipotenusa) e uso de 

equação que expressa a relação.  

Nas aulas seguintes, as atividades envolviam problemas em que o teorema (ou 

sua recíproca) era utilizado. Nessas aulas, assim como em outras nas quais um novo 

conteúdo era estudado, mantivemos a atenção na participação e envolvimento dos 

alunos nas explicações e discussões, de forma a facilitar o entendimento e também 

provocar interesse, curiosidade. Apesar de muitos alunos enfrentarem dificuldades para 

resolver as questões, aos poucos foram se familiarizando com a ideia de representar o 

segmento de medida desconhecida usando uma letra, e substituir os valores na equação 

a²=b²+c². A maioria estava conseguindo resolver mais itens de forma correta (com ajuda 

algumas vezes e também obtendo acertos sem ajuda). Alguns pareciam satisfeitos com 

isso (expressão facial animada, sorridente).  

A sétima semana foi de revisão de tudo o que foi trabalhado nas aulas do 

projeto. Nessa semana, algumas aulas foram filmadas, foi utilizada apenas uma câmera, 

que era posicionada em lugares diferentes da sala. As gravações auxiliaram no relato 

das observações, mas, na maior parte das vezes, forneceram informações sobre um 

grupo de alunos (já que não era possível abranger a sala toda) e dificilmente captava 

falas individuais. Eles não pareceram incomodados com a filmagem, a maioria, após um 

tempo, parecia se esquecer disso, e não percebi mudanças em seus comportamentos que 

pudessem ser associadas ao fato de acontecerem as gravações. Uma das atividades foi 

um jogo de tabuleiro, em que era necessário responder perguntas sobre os conteúdos 
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estudados. O jogo foi uma aula com o clima mais descontraído, na tentativa de que as 

atividades de revisão fossem mais agradáveis e não tivessem uma conotação de 

repetição, nem de uma mera preparação para prova. No dia em que foi realizado o jogo, 

ao final da aula, entreguei a Quarta Tirinha para os alunos responderem (ver perguntas e 

respostas no Apêndice 7, p.235). Nessa e nas outras atividades de revisão, os alunos 

estavam mais acostumados à dinâmica das aulas, buscavam resolver as tarefas de forma 

mais autônoma, conversando muito entre si (mesmo os que optavam por trabalhar 

individualmente) (ver episódio “Atividades de revisão sobre teorema de Pitágoras”, 

p.143). As turmas recebiam alunos novatos a cada semana e isso pode ter dificultado o 

acompanhamento do trabalho por parte desses alunos. Contudo, além disso, observei, 

principalmente a partir das perguntas feitas durante as atividades, que alguns alunos 

tinham muitas dificuldades e os ritmos e formas de aprender eram muito diversos. 

Na oitava semana do projeto, algumas aulas também foram filmadas, e os alunos 

realizaram uma avaliação (24-03-14). Esta aconteceu de forma individual, sem consulta, 

sem uso de calculadora, de acordo com a determinação do professor das turmas, que não 

mencionou alguma justificativa para a mudança no estilo da avaliação, em comparação 

com o ano anterior. Não intervimos nesse aspecto, somente elaboramos as questões da 

prova, com as quais o professor concordou sem sugerir mudanças. O momento de 

realização dessa avaliação foi uma situação diferente para os alunos e seus 

comportamentos indicam que muitos passaram por dificuldades, esforçando-se muito 

para conseguir ter um bom desempenho (ver episódio 18: Avaliação individual, p.151). 

No momento em que cada aluno terminava de fazer a prova, eu distribuí uma 

folha com perguntas, a Quinta Tirinha (ver perguntas e respostas no Apêndice, p.235), 

que foi respondida e devolvida no mesmo dia. Nas aulas seguintes, iniciamos o estudo 

sobre volume de paralelepípedos, a partir do problema sobre a capacidade de uma 

piscina (ver episódio 13: Volume de água na piscina). Nas folhas de atividades estava 

escrito o objetivo da semana: “Estudar volume de sólidos”. Trabalhamos a noção de 

volume a partir da contagem da quantidade de “cubinhos” que cabem em um 

paralelepípedo, usando blocos de isopor. A partir disso deduzimos a fórmula, discutindo 

com a turma, e realizamos atividades utilizando-a.  

Nessa fase final, os alunos estavam mais à vontade e acostumados com as 

características das aulas, faziam perguntas, comentários. Ao longo do projeto foram se 

envolvendo com o trabalho. O desenvolvimento do projeto terminou e, na semana 

seguinte (a partir do dia 31-03), foram realizadas as entrevistas finais com os alunos. 
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Quando foram entrevistados, os alunos ainda não haviam recebido o resultado da prova 

que fizeram. 

Em relação ao grupo de alunos participantes, durante essa etapa em que o 

projeto de Geometria foi desenvolvido, a interação entre eles foi maior, todos passaram 

a conversar mais, trocaram ideias nos momentos de introdução de novos assuntos e 

também enquanto resolviam as atividades. Isso provavelmente foi favorecido pelo 

incentivo a fazer trabalhos de forma não individual. Além disso, o professor diminuiu a 

frequência com que pedia silêncio nos momentos em que os alunos faziam as 

atividades, assim eles ficaram mais à vontade para conversar.  

A seguir, descrevo sucintamente o comportamento de cada participante do 

estudo ao longo do desenvolvimento da segunda fase do trabalho de campo.  

Adriano diminuiu consideravelmente suas faltas às aulas. Da mesma forma 

como observado anteriormente, ele parecia não ter dificuldades com as atividades de 

Matemática, costumava ajudar alguns colegas. Também parecia mais interessado com 

as discussões e propostas de atividades.  

Amilton continuou com o comportamento parecido com o que era anteriormente, 

mas pareceu mais animado com os assuntos estudados, com as novidades que estava 

aprendendo (pode ter contribuído para isso o fato de que os temas de geometria são 

mais próximos do seu contexto de trabalho, que é a serralheria). 

André também continuou se comportando de forma parecida com o que 

acontecia no ano anterior, mas como havia mais quantidade de atividades a serem 

realizadas, houve menos situações em que ele terminava muito rapidamente e ficava 

conversando ou fazendo outras coisas (como sair da sala, por exemplo). 

Carlos, que antes não costumava dar auxílio a seus colegas com muita 

frequência, passou a fazê-lo em algumas atividades. Contudo, nem sempre manifestava 

muita paciência. Respondia brevemente, sem prolongar a conversa. 

Diego teve um longo período de faltas seguidas. Diminuiu consideravelmente o 

uso do celular durante a aula. Continuava sentando-se nas últimas carteiras e 

conversando com os colegas (inclusive sobre outros assuntos), mas se concentrou mais 

em fazer as atividades.  

Edna continuou empenhada e concentrada durante as aulas, e há indícios de que 

teve avanços em relação ao aprendizado do conteúdo, conseguiu fazer mais atividades 

corretamente, sem necessariamente receber ajuda. 

Geovana e Fernanda também continuaram se comportando de forma semelhante 
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ao que foi observado no ano anterior, mas pareciam estar participando mais, fazendo 

mais atividades, usando menos o celular. 

Francisco faltou muito às aulas, mas quando estava presente seu comportamento 

continuou parecido com o que foi observado no ano anterior. 

Gustavo esteve presente praticamente em todas as aulas, e também se 

comportava de forma parecida comparada à fase anterior. Em alguns momentos parecia 

mais interessado, participava das discussões, expressava-se mais, como na aula sobre 

volume de sólidos, em que no começo parecia desanimado, mas depois ficou atento, 

parecia curioso (ver episódio p.122). 

Gabriela diminuiu um pouco as faltas às aulas, mas quando estava presente seu 

comportamento continuou parecido com o que foi observado no ano anterior. 

Higor parecia estar participando mais nessa fase, com mais interesse no assunto 

estudado e tinha menos tempo ocioso na aula devido ao maior volume de atividades a 

serem feitas. Continuou interagindo muito com os colegas, discutindo sobre as questões, 

ajudando alguns. 

Meire e Marlene continuaram se empenhando muito nas atividades e foi 

perceptível um aumento significativo na frequência com que conseguiam resolvê-las. 

Mesmo que tivessem ajuda, conseguiram avançar mais nas etapas das resoluções e em 

algumas aulas pediram auxílio poucas vezes. Anteriormente, era comum perguntarem 

“como fazer” uma atividade, sem ter começado. Na fase final, era comum iniciarem a 

resolução e perguntarem sobre algum aspecto específico, que, após terem alguma dica 

ou pequena explicação, conseguiam prosseguir. No entanto, houve uma diferença entre 

as duas no dia em que fizeram a prova. As duas ficaram um tempo prolongado 

resolvendo, mas Meire parecia mais tranquila enquanto Marlene parecia nervosa ou 

ansiosa. 

Vanda passou a fazer menos comentários a respeito das suas dificuldades com a 

Matemática. Também estava conseguindo fazer mais atividades, provavelmente estava 

tendo um entendimento melhor sobre o conteúdo. Também parecia estar mais animada 

com os assuntos estudados e achando a aula mais agradável, muitas vezes com a 

expressão risonha. 

De forma geral, foi perceptível que durante o desenvolvimento do projeto os 

alunos que anteriormente tinham mais dificuldades passaram a ter mais oportunidades 

de obter sucesso nas atividades desenvolvidas (ou pelo menos em parte delas), o que 

teve contribuição tanto do tema estudado, quanto da forma como foi abordado (as 
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atividades e a condução da aula foram planejadas buscando proporcionar isso, incluindo 

questões simples, que todos conseguiam resolver). Além disso, os alunos que tinham 

mais facilidade e anteriormente costumavam terminar as atividades rapidamente e ficar 

ociosos ou conversando, durante o projeto puderam experimentar mais situações em que 

foram instigados, desafiados a pensar em problemas diferentes (as atividades incluíam 

também questões mais difíceis), tiveram maior quantidade e diversidade de atividades 

para serem feitas. 

As aulas, com o passar do tempo, sofreram mudanças em sua dinâmica, 

afastando-se aos poucos do modelo clássico (exposição, exemplos e exercícios) e 

procurando criar momentos de discussão por parte dos alunos. A participação do aluno 

passou a ser mais ativa, eles ganharam mais espaço para se expressar e começaram a 

desenvolver alguma autonomia em relação às tarefas propostas, tornando-se menos 

dependentes de uma explicação externa. Além disso, buscou-se relacionar os temas 

trabalhados com situações possivelmente presentes no cotidiano dos alunos, levando em 

consideração os conhecimentos que eles já possuíam, para que pudessem compartilhá-

los com os colegas e também ampliá-los a partir das novas vivências nas aulas. 

Enquanto pesquisadora e segunda professora da turma (que era como me sentia 

em relação aos alunos e como eles pareciam me perceber), passei por dificuldades, senti 

dúvidas e ansiedade. Em primeiro lugar, devido à ausência de controle, da minha parte, 

de vários aspectos do contexto escolar que interferiam na pesquisa, por exemplo, a 

divisão da turma que ocorreu no início do ano, os horários das aulas que eu não pude 

acompanhar, entre outros. Em segundo lugar, devido à relação com o professor que 

aconteceu de forma muito cuidadosa para evitar deixá-lo desconfortável com a minha 

presença nas suas aulas. O desenvolvimento de uma relação amigável com os alunos e 

com o professor foi possível por meio dos diálogos frequentes e do respeito mútuo 

construído. E, principalmente, as inquietações referiam-se ao impacto que o projeto 

poderia ter em relação aos comportamentos e ideias dos alunos e, dessa forma, seu 

desenvolvimento deu-se, a partir de muitas reflexões e preparação cuidadosa juntamente 

com a orientadora, de forma a buscar desenvolvê-lo da melhor maneira possível, 

levando em consideração os objetivos da pesquisa e também as consequências para os 

participantes. 

No próximo capítulo apresentamos uma análise do processo vivido, à luz da 

teoria. Nele, diversos episódios serão apresentados de modo razoavelmente detalhado, 

buscando uma compreensão mais profunda de todo o processo.  
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CAPÍTULO 5:  

UMA ANÁLISE DO PROCESSO 

 
Neste capítulo, analisamos indícios de mobilização das crenças de autoeficácia 

no grupo de alunos. Definimos cinco eixos temáticos, a partir dos elementos abordados 

pela Teoria Social Cognitiva que são fortemente relacionados ao conceito de 

autoeficácia. Analisamos cada eixo separadamente – embora todos estejam 

interrelacionados – apenas para facilitar a organização das ideias e sua apresentação. 

Para construir cada eixo, buscamos considerar todos os dados coletados ao longo do 

trabalho de campo. Tendo em vista as peculiaridades do objeto de estudo, optamos por 

apresentar os dados na forma de episódios, permitindo que o leitor compreenda as 

informações dentro de um contexto (aquele no qual aconteceram) e não apenas por meio 

de frases ou falas soltas. Assim, o leitor terá a possibilidade de, em alguma medida, 

‘ver’ e ‘ouvir’ o que aconteceu e ‘como’. Em vários episódios, sublinhamos aqueles 

aspectos que mais nos chamaram a atenção. 

É importante ressaltar que tratar do grupo de alunos como um todo traz 

dificuldades e limitações dada sua heterogeneidade. É difícil identificar perfis parecidos 

até mesmo em apenas dois alunos, uma vez que cada um tem sua própria trajetória 

escolar e interagiu com as tarefas e dinâmica das aulas de forma diferente, interação 

que, juntamente com a vivência de cada um, resultou em ideias individuais diferentes. 

Dessa forma, o projeto foi recebido de forma particular por cada um dos alunos.  

Outro aspecto a ser considerado é que, do ponto de vista da autoeficácia, caso 

acontecessem repercussões positivas do projeto desenvolvido, estas, provavelmente, 

seriam pequenas, sutis, limitadas. Isso porque instigar a modificação de crenças de outra 

pessoa é, geralmente, algo difícil e demorado, mesmo considerando que o professor 

possui certa influência na percepção de autoeficácia matemática dos alunos. 

Os eixos temáticos foram definidos através do agrupamento de elementos da 

teoria que são relacionados à autoeficácia, de forma que cada eixo reunisse aspectos 

semelhantes em torno de um elemento central e que essa organização auxiliasse na 

análise dos dados. São eles: experiências vivenciadas e interpretação pessoal; 

persistência e superação de obstáculos; relação afetiva estabelecida com a Matemática 
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escolar durante o projeto; experiências anteriores e novas vivências escolares; 

autoavaliação do aprendizado. 

O primeiro deles diz respeito às experiências vivenciadas pelos alunos e a 

interpretação pessoal destas, com foco na atribuição causal do sucesso e fracasso, nas 

situações em que os alunos se mostraram confiantes em seus conhecimentos 

matemáticos, nas dificuldades enfrentadas na realização das tarefas. Este é um eixo que 

apresenta aspectos essenciais na análise das crenças de autoeficácia, tendo informações 

que se relacionam com todos os demais, devido ao papel importante das experiências de 

êxito. 

O segundo eixo aborda a persistência e a superação de obstáculos durante a 

realização das diversas tarefas, observando o comportamento dos alunos em situações 

em que precisavam perseverar para enfrentar situações difíceis, aumentando seus 

esforços, mantendo a motivação para agir. 

O terceiro eixo focaliza os aspectos emocionais e sua relação com a autoeficácia, 

considerando, de forma mais ampla, a relação afetiva estabelecida pelo aluno com a 

Matemática. 

O quarto eixo temático diz respeito às experiências escolares anteriores e às 

novas vivências dos alunos durante a realização do projeto, com atenção a como estas 

podem ter sido interpretadas e avaliadas, e suas relações com a mobilização das crenças 

de autoeficácia. 

Por último, o quinto eixo aborda a autoavaliação do aprendizado realizada pelos 

alunos, observando como eles refletiam a respeito da própria aprendizagem matemática, 

considerando os padrões pessoais estabelecidos. 

 

5.1. Experiências vivenciadas e interpretação pessoal  

Este eixo temático trata de um aspecto de fundamental importância na origem e 

modificação das crenças de autoeficácia: as experiências de êxito que a pessoa vivencia 

(BANDURA, 1977). Essas experiências são incorporadas à noção de autoeficácia 

passando pela avaliação pessoal, que leva em conta o padrão temporal dos 

acontecimentos, os fatores influentes, a interpretação das atribuições causais do sucesso 

ou fracasso (BANDURA, 1997). Segundo a Teoria Social Cognitiva, o sucesso terá 

mais repercussão na autoeficácia se for atribuído à própria capacidade do indivíduo e 

não ao esforço. O sucesso também causará pouco impacto se for atribuído à ajuda 
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externa. Em relação ao fracasso, sua repercussão sobre a autoeficácia será menor se for 

atribuído à falta de esforço ao invés de à falta de capacidade (BANDURA, 1997; 

BZUNECK, 2001). 

Assim, os aspectos que compõem esse eixo se referem a:  

1- Experiências de sucesso ou fracasso dos alunos e padrão temporal em que acontecem; 
Dificuldades dos alunos em realizar e compreender as atividades, os conceitos. 

2- Situações em que os alunos demonstram entendimento sobre a Matemática, por exemplo, 
ensinando aos outros ou formulando hipóteses, conjecturas. 

3- Interpretação dos alunos sobre a dificuldade da tarefa: consegue fazer tarefas que julgam 
difíceis ou somente as fáceis? Tem dificuldade com tarefas consideradas fáceis? 

4- Atribuição causal do sucesso ou fracasso: as causas são direcionadas às capacidades? 
Esforço? Aspectos externos? 

Após delinear os aspectos principais, analisamos todos os dados disponíveis com 

essa perspectiva. Acreditamos que esses elementos possam trazer informações sobre um 

possível fortalecimento das crenças de autoeficácia, a partir da verificação de dados que 

indicam: aumento da frequência de situações de sucesso nas tarefas; diminuição das 

dificuldades ou mais persistência para superá-las; comportamentos dos alunos indicando 

mais confiança em expressar seus próprios conhecimentos; realização de tarefas (ou 

tentativa de fazê-lo) consideradas difíceis; expressões dos alunos que podem revelar a 

forma como avaliam seus sucessos e fracassos. Cada elemento contribui um pouco para 

a análise da mobilização das crenças de autoeficácia, mas não atua isoladamente, ou 

seja, os aspectos precisam ser pensados de forma articulada. Além disso, o 

acontecimento por si só não necessariamente fortalece a autoeficácia, já que depende de 

como cada pessoa o interpreta (BANDURA, 1997). Assim, são importantes para a 

análise as expressões dos alunos, enquanto autoavaliadores do próprio aprendizado. 

A seguir são abordados os dados relacionados a cada um desses elementos. 

 

5.1.1. Experiências de sucesso ou fracasso 

As experiências de sucesso vivenciadas pelos alunos, quando comparadas com 

os períodos anteriormente observados, tornaram-se mais frequentes durante o 

desenvolvimento do projeto. Na observação das aulas na primeira fase do trabalho de 

campo, era comum ver alunos apagando muito o caderno no momento de correção das 

atividades ou simplesmente copiando as resoluções apresentadas pelo professor, o que 

pode indicar que eles estavam resolvendo incorretamente ou não estavam resolvendo. 

Na segunda fase isso ainda acontecia, porém, com menor frequência; os alunos 
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tentavam fazer, também havia resoluções incorretas, mas eles se esforçavam mais em 

tentar, perguntavam muito para tirar dúvidas e verificar se estavam indo bem, e assim o 

processo de resolução era mais proveitoso, com mais discussões (tanto entre os alunos 

quanto entre alunos e professores). Além disso, as atividades estavam mais acessíveis, 

com nível crescente de dificuldade, o que também contribuía para que os alunos 

conseguissem muitas vezes ter um bom desempenho, aumentando seus esforços quando 

necessário. Dessa forma, até mesmo os alunos que costumavam achar difíceis as tarefas, 

passaram a ter mais oportunidades de sucesso. Contudo, isso não significa que as 

dificuldades desapareceram (foi comum surgirem muitas dúvidas nas aulas sobre 

perímetro e área, teorema de Pitágoras, por exemplo). Para Bandura (1997), a superação 

de dificuldades permite aprimorar a capacidade de controle sobre os eventos e pode 

fortalecer o senso de autoeficácia.  

Conjecturamos que a prática de atividades em duplas ou grupos, possibilitando 

mais discussão entre eles, e também a disponibilidade de dois professores para atender 

dúvidas (dependendo da situação, havia muitas dúvidas, mas não se tornaram 

impedimento para realização da atividade) possam ter contribuído para isso.  

A dinâmica das aulas priorizou atividades colaborativas e, quando possível, 

atendimento individualizado, evitando comparações e respeitando o ritmo de cada 

aluno. Para Bandura (1986), a percepção do aluno em relação à própria capacidade é 

afetada pelas estruturas de sala de aula, que muitas vezes enfatizam a comparação social 

em vez de privilegiar a avaliação pautada nos padrões pessoais, o que prejudica a 

autoeficácia.  

Numa tal estrutura padronizada, que ressalta os padrões de 
comparação social, os alunos classificam-se a si mesmos, de acordo 
com a capacidade, em função do alto consenso grupal. Uma vez 
estabelecidas, as reputações não mudam facilmente. Numa estrutura 
de sala de aula diversificada, o ensino individualizado, adaptado ao 
conhecimento e habilidades dos alunos, viabiliza que todos eles 
expandam suas competências e dá menos espaço para comparações 
sociais desmoralizadoras (BANDURA, 1986, p. 416)41. 

 

                                                 
41 Trecho traduzido pelo Prof. Bzuneck (não publicado) e disponibilizado à pesquisadora após o Exame 
de Qualificação. 
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Figura 5.Imagem42 dos alunos do 3ºB. 

 

Na imagem da figura 5, a aluna Marlene está explicando para outra aluna (não-

participante) como resolveu uma questão e a aluna Vanda está explicando para Meire. 

Foi em uma aula da sétima semana, em que os alunos estavam realizando atividades e 

conversando entre si. Ao longo do projeto, eles foram se familiarizando com a dinâmica 

das aulas. 

Os episódios descritos a seguir exemplificam momentos referentes ao aumento 

da frequência das experiências de êxito, das discussões entre os alunos quando havia 

dificuldades, dos esclarecimentos de dúvidas feitos de forma a incentivar o trabalho 

autônomo dos alunos: 

 

Episódio 1: “Dividindo o círculo”  (primeira aula da terceira semana) 

Na primeira aula da semana, foram estudadas noções de ângulos, com a seguinte 

atividade nas duas turmas: 

                                                 
42Em todas as imagens os rostos dos alunos não estão totalmente visíveis para que suas 
identidades fiquem preservadas. 



 

No 3º B, os alunos resolveram individualmente, mas conversaram bastante entre si, 

mais que o usual (pelo que pude perceber enquanto caminhava pela sala, quase sempre sobre a 

atividade). Também fizeram mais perguntas do que nas outras aulas

último problema, que era a divisão de um círculo em seis partes iguais. Alguns me perguntavam 

apenas como fazer. Procurei dar algumas pistas sem fornecer a resposta 

No 3º B, os alunos resolveram individualmente, mas conversaram bastante entre si, 

mais que o usual (pelo que pude perceber enquanto caminhava pela sala, quase sempre sobre a 

fizeram mais perguntas do que nas outras aulas, principalmente 

último problema, que era a divisão de um círculo em seis partes iguais. Alguns me perguntavam 

Procurei dar algumas pistas sem fornecer a resposta (por exemplo, “pense 
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No 3º B, os alunos resolveram individualmente, mas conversaram bastante entre si, 

mais que o usual (pelo que pude perceber enquanto caminhava pela sala, quase sempre sobre a 

, principalmente sobre o 

último problema, que era a divisão de um círculo em seis partes iguais. Alguns me perguntavam 

(por exemplo, “pense 
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em uma forma de medir essas partes, para todas ficarem iguais, dividindo bem certinho”). 

Muitos alunos chegaram atrasados, e também havia alguns chegando à classe pela primeira 

vez.  

Quando o horário estava quase terminando, discutimos a resolução da atividade, 

perguntei como haviam feito, eles responderam as duas primeiras questões e eu registrei no 

quadro, comentando e explicando. Quando perguntei sobre como fizeram a terceira questão43, 

ninguém respondeu. Esperei alguns segundos e percebi (também pelas perguntas que eles 

fizeram enquanto resolviam) que não responderam porque não haviam feito.  Desenhei um 

círculo no quadro e perguntei como poderíamos fazer a divisão ‘certinha’, com todas as partes 

iguais, sem o risco de ficar uma maior que a outra, continuaram em silêncio. Alguém sugeriu 

dividir ao meio. Fiz isso no desenho e perguntei o que faríamos depois. Falaram pra dividir ao 

meio de novo, fiz o desenho e eles perceberam que eram 4 partes e dividindo tudo ao meio de 

novo seriam 8, e isso não iria dar certo. Ficaram um tempo pensando, todos pareciam bem 

atentos. Então eu perguntei: ‘se fosse para dividir um pedaço de madeira, reta, em seis partes, 

como vocês fariam?’ Um aluno respondeu que mediria quantos centímetros teria e dividiria por 

6. Eu falei ‘isso mesmo, precisa medir, e como vou medir os pedaços aqui no círculo?’, ele 

respondeu que seria “olhando os graus”. Os demais acompanharam o diálogo, olhavam para o 

colega, para mim, para o desenho, pareciam curiosos. Falei que era assim mesmo, perguntei 

“quantos são os graus ao todo no círculo?”, alguns alunos respondem 360, e depois falaram 

que teria que dividir 360 por 6. Fiz a operação no quadro, e depois falei que teríamos que ir 

marcando 60º com o transferidor, para riscar as partes na madeira. Eles fizeram as anotações 

no caderno. 

No 3º A, durante a resolução (também individual), os alunos conversaram, mas não 

tanto como na outra turma. Também houve muitas perguntas, dúvidas parecidas com as que 

aconteceram no 3ºB. Porém, na última questão, da divisão do círculo, muitos alunos 

conseguiram avançar, pelo menos começando a pensar em usar ângulos, e alguns resolveram 

completamente a questão. O aluno NP1 fez isso rapidamente, sem pedir ajuda, somente pedindo 

emprestado o transferidor para fazer o desenho no caderno e coloriu cada parte de uma cor. A 

correção das duas primeiras questões foi de forma parecida com o que aconteceu na outra 

turma e, na terceira questão, pedi a NP1 que fosse ao quadro explicar para a turma, perguntei 

se poderia mostrar o desenho que ele fez no caderno, ele foi ao quadro e não pareceu nervoso 
                                                 
43A ideia de colocar uma questão desse tipo, para fazer a divisão do círculo em partes iguais, em número 
que não seja uma potência de dois, surgiu a partir da experiência trabalhando com uma turma da EJA no 
Ensino Fundamental, alguns anos antes. Quando estávamos trabalhando frações e os alunos 
representavam as frações com desenhos, indicando uma parte do todo, um aluno disse que queria usar um 
círculo para ser o ‘todo’, mas a fração a ser representada era de denominador igual a 5. Ele me perguntou 
como poderia desenhar dividindo ‘certinho’, como iria medir, e isso gerou discussões na turma. Ao 
elaborar as atividades que fazem parte desta pesquisa, retomei esse problema da divisão do círculo, com o 
intuito de que fosse novamente estimular discussões entre os alunos. 
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ou constrangido, explicou de forma clara, em voz alta, olhando para toda a turma. Depois, o 

professor fez mais alguns comentários sobre a questão. 

Acredito que a forma como foi introduzida a noção de ângulo e de como medi-lo no 3ºA 

foi fundamental para que conseguissem avançar no raciocínio usado na questão da divisão do 

círculo. No 3º B, sem a atividade com o transferidor44, a dificuldade com essa questão foi 

maior. (Trecho do diário de campo, primeira aula da terceira semana). 

 
Neste episódio, foi importante os alunos começarem a perceber que não teriam a 

resposta desejada quando perguntavam simplesmente ‘como fazer’ uma atividade, mas 

sim que o auxílio dos professores seria no sentido de orientar, discutir ideias, com a 

participação dos alunos. Dessa forma, eles aos poucos deveriam perceber que são os 

responsáveis pelo próprio aprendizado, diminuindo a dependência da explicação do 

professor, e que conseguiriam superar possíveis dificuldades com esforço e, se preciso, 

com alguma ajuda. O episódio seguinte exemplifica esse tipo de situação, em que os 

alunos, numa fase posterior do projeto, estavam mais persistentes nos momentos de 

resolução das atividades e conseguiram superar obstáculos. 

 

Episódio 2: “Aplicando o teorema de Pitágoras” (quinta aula da sexta semana)  

Trabalhamos a atividade45 seguinte: 

 

 

                                                 
44O professor iria fazer essas atividades na aula do 3ºB, em outro dia, em que eu não estava presente. Mas 
ele esqueceu os materiais em casa e trabalhou outras atividades. No enunciado, a palavra ‘medida’ refere-
se ao comprimento. 
45 Na atividade 2, admite-se que a torre é perpendicular ao solo. 



 

 

No 3ºA, os alunos não tiveram muitas dificuldades para resolver a questão 1, que era 

parecida com a que havíamos realizado a correção naquele momento, e muitos passaram a 

usar a equação para resolver. Porém, na atividade 2

identificar as medidas fornecidas no enunciado com o que estava no desenho, para identificar 

qual medida deveria ser calculada, e para elaborar a equação; muitos colocaram x no lugar da 

hipotenusa, mas deveria ser no cateto. Depois de responder a várias perguntas

muitos estavam fazendo isso, expliquei para todos, no quadro, para auxiliá

resolução. Li o problema, perguntei sobre os dados, onde deveriam ser colocadas as medidas 

no desenho, em qual lado ficaria o x, perguntei qual era a

Em seguida, eles continuaram resolvendo sozinhos, mas muitos tiveram dúvidas também em 

como resolver a equação, o professor e eu continuamos respondendo as perguntas de cada um 

individualmente. 

No 3ºB, dois alunos (Vand

presentes em nenhuma aula da semana e me disseram que não sabiam o que era a matéria, 

expliquei rapidamente para eles e anotei no quadro o enunciado do teorema. Eles copiaram e 

começaram a fazer, Adriano n

Em geral, os alunos pareciam estar com dificuldades

(perguntavam, demoravam  para resolver, apagavam, consultavam o caderno), principalmente 

Meire e Marlene (que formaram uma dupla). 

os alunos não tiveram muitas dificuldades para resolver a questão 1, que era 

parecida com a que havíamos realizado a correção naquele momento, e muitos passaram a 

usar a equação para resolver. Porém, na atividade 2, houve muitas dificuldades

icar as medidas fornecidas no enunciado com o que estava no desenho, para identificar 

qual medida deveria ser calculada, e para elaborar a equação; muitos colocaram x no lugar da 

hipotenusa, mas deveria ser no cateto. Depois de responder a várias perguntas

muitos estavam fazendo isso, expliquei para todos, no quadro, para auxiliá

resolução. Li o problema, perguntei sobre os dados, onde deveriam ser colocadas as medidas 

no desenho, em qual lado ficaria o x, perguntei qual era a hipotenusa, como ficaria a equação. 

eles continuaram resolvendo sozinhos, mas muitos tiveram dúvidas também em 

como resolver a equação, o professor e eu continuamos respondendo as perguntas de cada um 

No 3ºB, dois alunos (Vanda e Adriano, que formaram uma dupla) não estiveram 

presentes em nenhuma aula da semana e me disseram que não sabiam o que era a matéria, 

expliquei rapidamente para eles e anotei no quadro o enunciado do teorema. Eles copiaram e 

Adriano não teve muitas dificuldades e ajudou Vanda.  

os alunos pareciam estar com dificuldades para realizar

para resolver, apagavam, consultavam o caderno), principalmente 

Meire e Marlene (que formaram uma dupla). Eu fui várias vezes até elas para auxiliar na 
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os alunos não tiveram muitas dificuldades para resolver a questão 1, que era 

parecida com a que havíamos realizado a correção naquele momento, e muitos passaram a 

muitas dificuldades: para 

icar as medidas fornecidas no enunciado com o que estava no desenho, para identificar 

qual medida deveria ser calculada, e para elaborar a equação; muitos colocaram x no lugar da 

hipotenusa, mas deveria ser no cateto. Depois de responder a várias perguntas e perceber que 

muitos estavam fazendo isso, expliquei para todos, no quadro, para auxiliá-los a começar a 

resolução. Li o problema, perguntei sobre os dados, onde deveriam ser colocadas as medidas 

hipotenusa, como ficaria a equação. 

eles continuaram resolvendo sozinhos, mas muitos tiveram dúvidas também em 

como resolver a equação, o professor e eu continuamos respondendo as perguntas de cada um 

a e Adriano, que formaram uma dupla) não estiveram 

presentes em nenhuma aula da semana e me disseram que não sabiam o que era a matéria, 

expliquei rapidamente para eles e anotei no quadro o enunciado do teorema. Eles copiaram e 

alizar as atividades 

para resolver, apagavam, consultavam o caderno), principalmente 

Eu fui várias vezes até elas para auxiliar na 
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resolução e, praticamente em todas as etapas, elas estavam com dúvidas: em entender o 

enunciado, o que era para calcular, em como substituir na equação a²=b²+c² as medidas e a 

incógnita, em como resolver a equação. Os alunos conversaram bastante entre si, conferiram 

respostas, perguntaram-me várias vezes se estavam fazendo corretamente. Fiz a correção no 

quadro da folha de atividades que havia sido feita na quarta-feira e também das atividades que 

estavam fazendo naquele momento. Aparentemente, a maior dificuldade deles era resolver o 

problema usando a equação, identificar que a hipotenusa fica em um membro da igualdade e os 

catetos é que ficam no outro membro e seus quadrados são somados, além de fazer a raiz 

quadrada no final. Diminuíram as dificuldades com as operações numéricas, e também mais 

alunos passaram a usar a calculadora, eu comentei que isso seria bom por causa da 

praticidade (alguns estavam gastando muito tempo nas contas e se perdiam no raciocínio do 

problema) (Trecho do diário de campo, quinta aula da sexta semana). 

 

Neste episódio, os alunos manifestaram dificuldades ao resolver as tarefas, mas, 

na medida do possível, elas foram trabalhadas e foram incorporadas ferramentas novas 

no processo de resolução (trabalhar com incógnitas, interpretação dos problemas e dos 

desenhos, operações com decimais, uso da calculadora). Nos momentos em que os 

alunos faziam perguntas, tornou-se mais comum perguntarem 'se estavam fazendo 

corretamente', em vez de perguntar 'como fazer', sem ter ao menos começado ou 

tentado. Apesar de encontrarem obstáculos e se equivocarem na tentativa de fazer a 

atividade sem perguntar ao(s) professor(es), essa atitude sugere uma busca por 

autonomia e alguma confiança da própria capacidade. O episódio descrito a seguir 

exemplifica essa situação. 

 

Episódio 3: “Perímetro e área” (primeira aula da quarta semana) 

Na primeira aula da quarta semana, acompanhada nas duas turmas, continuamos as 

atividades sobre perímetro e área, entreguei a segunda parte da folha de atividades, com as 

questões 2, 3, 4. 

 



 

 

Eles fizeram individualmente, conversaram entre si, fizeram perguntas, a maior parte 

delas para saber se estavam fazendo a atividade corretamente

questão 3. Pareciam ter dificuldades em diferenciar as situações que tratavam de área ou de 

perímetro. No desafio, em que era necessário usar o perímetro, muitos calcularam a área. 

Depois o professor fez no quadro, com calma, as questões, explicou detalhadamente, chamando 

atenção para a diferença entre perímetro e área. Os alunos acompanharam, 

responderam às perguntas feitas pelo professor 

sentadas na primeira fila)(Trecho do d

A nosso ver, o fato de as atividades propostas nas primeiras aulas terem sido 

mais simples (muitos consideraram fáceis), 

seguintes, manifestassem expectativas favoráveis em relação 

realizá-las e, mesmo quando as tarefas eram um pouco mais difíceis, mantiveram

dispostos. Esse é um aspecto importante para o fortalecimento da autoeficácia, já que o 

esforço persistente que resulta em êxito 

obstáculos (BANDURA, 1997). Exemplos de situações assim estão presentes nos 

episódios seguintes: 

Eles fizeram individualmente, conversaram entre si, fizeram perguntas, a maior parte 

las para saber se estavam fazendo a atividade corretamente, e houve mais dúvidas na 

Pareciam ter dificuldades em diferenciar as situações que tratavam de área ou de 

. No desafio, em que era necessário usar o perímetro, muitos calcularam a área. 

Depois o professor fez no quadro, com calma, as questões, explicou detalhadamente, chamando 

atenção para a diferença entre perímetro e área. Os alunos acompanharam, 

onderam às perguntas feitas pelo professor (principalmente Meire e Marlene no 

(Trecho do diário de campo, primeira aula da quarta semana

A nosso ver, o fato de as atividades propostas nas primeiras aulas terem sido 

ples (muitos consideraram fáceis), contribuiu para que os alunos

em expectativas favoráveis em relação a possíveis sucessos ao

e, mesmo quando as tarefas eram um pouco mais difíceis, mantiveram

dispostos. Esse é um aspecto importante para o fortalecimento da autoeficácia, já que o 

rsistente que resulta em êxito mostra para a pessoa sua capacidade em vencer 

(BANDURA, 1997). Exemplos de situações assim estão presentes nos 
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Eles fizeram individualmente, conversaram entre si, fizeram perguntas, a maior parte 

, e houve mais dúvidas na 

Pareciam ter dificuldades em diferenciar as situações que tratavam de área ou de 

. No desafio, em que era necessário usar o perímetro, muitos calcularam a área. 

Depois o professor fez no quadro, com calma, as questões, explicou detalhadamente, chamando 

atenção para a diferença entre perímetro e área. Os alunos acompanharam, alguns 

(principalmente Meire e Marlene no 3ºB, 

primeira aula da quarta semana). 

A nosso ver, o fato de as atividades propostas nas primeiras aulas terem sido 

contribuiu para que os alunos, nas aulas 

a possíveis sucessos ao 

e, mesmo quando as tarefas eram um pouco mais difíceis, mantiveram-se 

dispostos. Esse é um aspecto importante para o fortalecimento da autoeficácia, já que o 

mostra para a pessoa sua capacidade em vencer 

(BANDURA, 1997). Exemplos de situações assim estão presentes nos 



109 
 

 

Episódio 4: “Molde da caixa” (primeira aula da segunda semana) 

A atividade dessa aula era desenhar a planificação de uma caixa em forma de 

paralelepípedo. Levei várias caixas para a sala, cada grupo tinha uma para usar. Alguns 

alunos apenas olharam e já conseguiram desenhar, outros ficaram manipulando a caixa por 

um bom tempo. Falei que deveriam desenhar o molde da caixa, como se estivesse aberta, para 

que depois de dobrada, montada, ficasse daquele jeito, mas que não poderiam abrir a caixa 

para fazer isso, deveriam tentar imaginar como seria, observando as faces. A maioria dos 

alunos manifestou dificuldade nessa atividade, mas continuaram tentando até conseguir e 

perguntaram várias vezes se estava correto. Alguns (como Vanda e Meire, no 3ºB) comentaram 

que achavam difícil. Vanda comentou comigo que já trabalhou fechando caixas de panela, mas 

as caixas só faltavam fechar o fundo e a tampa, então ela não sabia como era a caixa toda 

aberta. 

No 3ºA, um aluno havia feito o desenho da planificação em uma folha e recortado, 

estava dobrando montando o sólido e falando para Carlos (em tom de brincadeira): “eu 

entendo, né, ângulos, graus... carpinteiro de ofício, né? Molde é comigo mesmo.”.  

Quando o horário estava terminando, fiz o desenho da planificação no quadro, 

chamando a atenção para o número total de faces, que são iguais duas a duas e todas 

retangulares(Trecho do diário de campo, primeira aula da segunda semana). 

 

Neste episódio, o desenho da planificação era um tipo de atividade diferente e 

inicialmente os alunos pareceram considerá-la muito complicada. Mas, aos poucos, 

foram entendendo a ideia, conversando e perguntando, e por fim boa parte deles 

conseguiu fazer. Esse tipo de comportamento também pode ser observado no próximo 

episódio descrito, em que experiências de êxito após certo esforço parecem ter 

propiciado sensações positivas. A questão da persistência diante das dificuldades será 

abordada mais detalhadamente no eixo temático seguinte. 

 

Episódio 5: “Utilizando o transferidor” (quarta aula da segunda semana) 

A quarta aula da segunda semana foi acompanhada somente no 3ºA. O professor 

corrigiu no quadro a atividade da aula anterior, fazendo perguntas, pedindo explicações, 

comparando os sólidos, escrevendo e desenhando no quadro, mostrando objetos.  

Em seguida, comentei que iríamos estudar mais sobre figuras planas, começando pelos 

ângulos, perguntei ‘o que é um ângulo?’, ‘em que situação a medida de ângulo aparece?’. 

Amilton fez um gesto com o dedo, como o giro de um ponteiro, e eu falei ‘isso mesmo, quando 

medimos um giro, como ponteiros do relógio, estamos medindo ângulo.’  
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Perguntei então aos alunos como era o estacionamento de carros em que o carro fica 

‘assim, meio torto’, e eles responderam ‘quarenta e cinco graus’, falei que isso também era 

medida de ângulo. Desenhei no quadro a representação da pintura feita no chão do 

estacionamento, de um relógio e de um polígono. Todos os alunos estavam em silêncio 

observando e anotando, pareciam interessados, atentos ao que eu falava e escrevia.  

Mostrei como se representa ângulo (no caso dos vértices do polígono), que a unidade 

de medida é o grau, ângulos raso e reto (com desenhos) e exemplo: ‘se estou olhando para o 

professor Célio, aí giro e olho para a porta, girei 180 graus’. E se eu girar e voltar para a 

mesma posição? Uma aluna respondeu ‘360 graus’. 

Comentei que iríamos usar o transferidor para medir ângulos em algumas figuras. Pedi 

que formassem duplas (eram cerca de 30 alunos), distribuí transferidores, um por dupla, e 

algumas figuras feitas em cartolina: triângulos, pentágonos, octaedro, prismas, planificações 

de sólidos, e pedi que quando medissem os ângulos em uma figura, trocassem com a dupla do 

lado.  

Após explicar como utilizar o instrumento, fomos, o professor e eu, às carteiras dos 

alunos, auxiliá-los. Os alunos tiveram muitas dificuldades com o uso do transferidor, mas não 

desistiam de fazer a atividade, pareciam curiosos, continuaram tentando, queriam aprender a 

usar esse objeto que conheceram, conversaram e perguntaram bastante, até que conseguissem 

realizar as medições. Alguns começaram a perguntar sobre os ângulos do triângulo, quanto 

que tinha que dar ao todo, um aluno perguntou se era sempre 180º. Vimos que havia 

curiosidade dos alunos sobre isso, o professor e eu conversamos e pedimos que somassem os 

ângulos dentro de cada triângulo e anotassem. Havia triângulo equilátero, outro de ângulos 

100°, 40° e 40° e outro com ângulos 30º, 60º e 90º. Também pedi que desenhassem dois 

segmentos de reta, de 3centímetros cada, com extremidade comum formando ângulo reto, 

unissem as outras extremidades desses segmentos, formando um triângulo (isósceles) e depois 

medissem os ângulos internos. Rapidamente, viram que a soma em todos esses casos era 180º. 

Recortei um triângulo maior em uma folha, marquei os ângulos e separei as três pontas, para 

juntar e mostrar que formam ângulo raso. Eles pareceram achar interessante essa descoberta 

de algo que funcionava para qualquer triângulo, começaram a conversar mais, comentando 

com os colegas, alguns faziam interjeições do tipo “aaah!”, ou “olha só!”, outros mediram 

mais de uma vez, conferiram a soma, alguns começaram a testar outras medidas, por exemplo, 

se for 50º e 60º, então o outro ângulo tem que ser 70º. Escrevi a propriedade no quadro e eles 

anotaram. No final da aula, um aluno NP1 perguntou para mim (individualmente, os demais 

não ouviram) se iríamos estudar teorema de Pitágoras, eu falei que ‘sim, provavelmente no 

final do bimestre’. Ao sair, ele comentou com a colega: “Gostei dessa aula”. Outro aluno NP2 

perguntou por que no trabalho dele “quando vai olhar se está no esquadro, mede 60, 80 e 

100cm”. Eu falei que iríamos estudar isso em algumas das próximas aulas. Expliquei para ele a 



 

propriedade (Teorema de Pitágoras) e apresentei exemplos de medidas nas quais ela er

válida. Amilton comentou com a colega que 

cento e oitenta”, e saindo da sala (a aula havia terminado) falou comigo sorrindo: “

coisa que eu aprendi, gostei” 46

 

Neste episódio, foi perceptível a persistência e o interesse em relação à 

atividade; os alunos ficaram atentos ao que eu falava no início da aula, na introdução do 

tema a ser trabalhado; iniciaram prontamente a realização da atividade após a 

orientação, buscando entender

perguntando muito; esforçaram

sobre a soma dos ângulos internos no triângulo.

dificuldades em relação ao aprendiz

episódio seguinte: 

 

Episódio 6: “Cerca para horta

Essa aula foi acompanhada somente no 3ºA e os alunos fizeram as atividades

seguintes: 

                                                
46 No ano anterior, não observei em nenhum momento os alunos fazendo perguntas ou comentários desse 
tipo, demonstrando curiosidade sobre o que seria estudado futuramente ou sobre uma situação cotidiana 
em que usavam conhecimentos matemáticos, ou dizendo que gostou da aula, gostou de ter aprendido algo 
novo. 
47 Utilizamos os termos ‘comprimento’ e ‘largura’ ao fazer referência às dimensões do retângulo
não sendo os termos mais adequados formalmente
com situações práticas, como a área de uma sala retangular, em que, usualmente, na linguagem informal, 
são utilizadas essas palavras. 

propriedade (Teorema de Pitágoras) e apresentei exemplos de medidas nas quais ela er

válida. Amilton comentou com a colega que havia entendido o “negócio do triângulo, soma 

, e saindo da sala (a aula havia terminado) falou comigo sorrindo: “
46 (Trecho do diário de campo, quarta aula da segunda semana

foi perceptível a persistência e o interesse em relação à 

atividade; os alunos ficaram atentos ao que eu falava no início da aula, na introdução do 

tema a ser trabalhado; iniciaram prontamente a realização da atividade após a 

orientação, buscando entender como utilizar o transferidor, manipulando os

esforçaram-se e envolveram-se com a ‘descoberta’ da propriedade 

sobre a soma dos ângulos internos no triângulo. Mais uma vez houve a superação das 

dificuldades em relação ao aprendizado de algo novo, o que também foi observado no 

Cerca para horta”  (quarta aula da quarta semana)

foi acompanhada somente no 3ºA e os alunos fizeram as atividades

         
No ano anterior, não observei em nenhum momento os alunos fazendo perguntas ou comentários desse 

tipo, demonstrando curiosidade sobre o que seria estudado futuramente ou sobre uma situação cotidiana 
e usavam conhecimentos matemáticos, ou dizendo que gostou da aula, gostou de ter aprendido algo 

os termos ‘comprimento’ e ‘largura’ ao fazer referência às dimensões do retângulo
não sendo os termos mais adequados formalmente. Tal opção naquele momento foi devido ao trabalho 
com situações práticas, como a área de uma sala retangular, em que, usualmente, na linguagem informal, 
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propriedade (Teorema de Pitágoras) e apresentei exemplos de medidas nas quais ela era 

havia entendido o “negócio do triângulo, soma 

, e saindo da sala (a aula havia terminado) falou comigo sorrindo: “Mais uma 

segunda semana). 

foi perceptível a persistência e o interesse em relação à 

atividade; os alunos ficaram atentos ao que eu falava no início da aula, na introdução do 

tema a ser trabalhado; iniciaram prontamente a realização da atividade após a 

como utilizar o transferidor, manipulando os objetos, 

com a ‘descoberta’ da propriedade 

Mais uma vez houve a superação das 

ado de algo novo, o que também foi observado no 

(quarta aula da quarta semana) 

foi acompanhada somente no 3ºA e os alunos fizeram as atividades47 

 

No ano anterior, não observei em nenhum momento os alunos fazendo perguntas ou comentários desse 
tipo, demonstrando curiosidade sobre o que seria estudado futuramente ou sobre uma situação cotidiana 

e usavam conhecimentos matemáticos, ou dizendo que gostou da aula, gostou de ter aprendido algo 

os termos ‘comprimento’ e ‘largura’ ao fazer referência às dimensões do retângulo, mesmo 
Tal opção naquele momento foi devido ao trabalho 

com situações práticas, como a área de uma sala retangular, em que, usualmente, na linguagem informal, 



 

Na terceira questão, os alunos 

vários alunos perguntavam ao mesmo tempo. Pareciam estar envolvidos, buscando 

problema. Inicialmente muitos não sabiam se 20m era o perímetro ou a área, perguntavam “A 

soma tem que ser 20? Ou a multiplicação tem que ser 20?”. Depois que 

pistas (pelo professor e por mim, enfatizando que a tela era para cercar, colocar em 

fazendo o contorno) os alunos 

fizeram desenhos e apagaram, alguns fizeram vários testes até dar certo, outros conseguiram 

nas primeiras tentativas. Desenharam a primeira figura e fizeram as dem

rapidamente. Alguns perguntaram se a figura poderia ter todos os lados iguais, respondi que 

sim, que seria um tipo especial de retângulo. No fim do horário, o professor resolveu no quadro 

as atividades 1 e 2, explicando novamente a diferen

quadrado é um tipo de retângulo, mostrando as características (lados opostos paralelos

(Trecho do diário de campo, quarta aula da quarta semana

 

Neste episódio, os alunos persistiram

questão da atividade, mesmo que não soubessem como começar, ou não tivessem 

sequer entendido o enunciado. Pensaram, tiveram alguma ajuda, conversaram, tentaram, 

perceberam algum erro e tentaram novamente, até que co

Na terceira questão, os alunos tiveram muitas dúvidas, perguntaram bastante

vários alunos perguntavam ao mesmo tempo. Pareciam estar envolvidos, buscando 

. Inicialmente muitos não sabiam se 20m era o perímetro ou a área, perguntavam “A 

soma tem que ser 20? Ou a multiplicação tem que ser 20?”. Depois que foram dadas algumas 

(pelo professor e por mim, enfatizando que a tela era para cercar, colocar em 

fazendo o contorno) os alunos começaram a compreender o que era para fazer. Pensaram, 

fizeram desenhos e apagaram, alguns fizeram vários testes até dar certo, outros conseguiram 

nas primeiras tentativas. Desenharam a primeira figura e fizeram as dem

. Alguns perguntaram se a figura poderia ter todos os lados iguais, respondi que 

sim, que seria um tipo especial de retângulo. No fim do horário, o professor resolveu no quadro 

as atividades 1 e 2, explicando novamente a diferença entre perímetro e área, e comentou que o 

quadrado é um tipo de retângulo, mostrando as características (lados opostos paralelos

quarta aula da quarta semana). 

os alunos persistiram, principalmente para resolver 

questão da atividade, mesmo que não soubessem como começar, ou não tivessem 

sequer entendido o enunciado. Pensaram, tiveram alguma ajuda, conversaram, tentaram, 

perceberam algum erro e tentaram novamente, até que conseguissem. Esse tipo de 
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tiveram muitas dúvidas, perguntaram bastante, no início 

vários alunos perguntavam ao mesmo tempo. Pareciam estar envolvidos, buscando entender o 

. Inicialmente muitos não sabiam se 20m era o perímetro ou a área, perguntavam “A 

foram dadas algumas 

(pelo professor e por mim, enfatizando que a tela era para cercar, colocar em volta, 

começaram a compreender o que era para fazer. Pensaram, 

fizeram desenhos e apagaram, alguns fizeram vários testes até dar certo, outros conseguiram 

nas primeiras tentativas. Desenharam a primeira figura e fizeram as demais figuras mais 

. Alguns perguntaram se a figura poderia ter todos os lados iguais, respondi que 

sim, que seria um tipo especial de retângulo. No fim do horário, o professor resolveu no quadro 

ça entre perímetro e área, e comentou que o 

quadrado é um tipo de retângulo, mostrando as características (lados opostos paralelos, etc.) 

principalmente para resolver a terceira 

questão da atividade, mesmo que não soubessem como começar, ou não tivessem 

sequer entendido o enunciado. Pensaram, tiveram alguma ajuda, conversaram, tentaram, 

nseguissem. Esse tipo de 
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processo foi importante para que eles percebessem que conseguiam superar muitas de 

suas dificuldades. 

Outros exemplos de situações em que os alunos foram persistentes em atividades 

que eram mais difíceis, estão em episódios já descritos anteriormente: “Dividindo o 

círculo” (p.91) e “Aplicando o Teorema de Pitágoras” (p.94). 

 
Figura 6.Imagem dos alunos do 3ºA. 

 

Na imagem acima, os alunos estavam realizando atividades sobre Teorema de 

Pitágoras, na sétima semana. O professor e eu estávamos circulando pela sala 

observando e respondendo perguntas. Mesmo os alunos que não formaram duplas 

geralmente conversavam com algum colega sobre as atividades e, nessa fase do projeto, 

estavam acostumados com essa dinâmica e pareciam confortáveis. Percebiam que 

podiam pedir ajuda quando precisassem, mas tentavam fazer o máximo que conseguiam 

por conta própria (quando faziam perguntas quase sempre mostravam o que estavam 

fazendo), reconhecendo que muitas vezes conseguiam sucesso. 

Outro momento importante para propiciar experiências de êxito foi o jogo 

realizado na sétima semana, que foi elaborado com perguntas simples sobre os temas 

estudados, sendo uma atividade com estilo diferente que foi bem recebida pelos alunos.  

 

Episódio 7:  “Jogo de tabuleiro” (primeira e segunda aulas da sétima semana) 

Nas duas turmas, na primeira aula da sétima semana, após o momento de correção de 

atividades (que foi mais demorado no 3ºA), o professor pediu que fossem formados grupos com 

seis alunos para fazermos a atividade seguinte. Eles organizaram-se, o professor e eu 

ajudamos, pedindo que ninguém ficasse sem grupo, e que teria que ser com seis pessoas para 



 

ser possível fazer a atividade. Em seguida, eu disse que naquela semana iríamos fazer revisão 

dos conteúdos para a prova que seria na semana seguinte, que aquela atividade seria a 

primeira da revisão, e era um jogo. 

relação a isso.  

Distribuí os materiais para cada grupo: uma caixa com cartas (que ninguém

olhar) em que estavam as perguntas (mostradas abaixo); um dado; uma folha que funcionava 

como 'tabuleiro' (mostrada abaixo); e dois pinos para representar os dois grupos de jogadores 

no tabuleiro. Os alunos pareceram curiosos, observando os materi

com duas equipes de três pessoas, uma pessoa jogaria o dado e sortearia uma carta, colocando 

a carta sobre a mesa para que sua equipe resolvesse a pergunta que estava na carta. Depois 

que a equipe respondesse, a outra equipe des

acertassem, a equipe poderia caminhar, com o pino no tabuleiro, a quantidade de casas que 

era o número sorteado no dado. Pedi que resolvessem em grupo, ajudando os colegas, porque 

aquele era o momento para estudar a

pouco para se organizarem em relação ao funcionamento do jogo

definir se poderia consultar o caderno, se haveria tempo para responder, etc.)

ser possível fazer a atividade. Em seguida, eu disse que naquela semana iríamos fazer revisão 

údos para a prova que seria na semana seguinte, que aquela atividade seria a 

primeira da revisão, e era um jogo. Os alunos não pareceram surpresos nem resistentes

Distribuí os materiais para cada grupo: uma caixa com cartas (que ninguém

olhar) em que estavam as perguntas (mostradas abaixo); um dado; uma folha que funcionava 

como 'tabuleiro' (mostrada abaixo); e dois pinos para representar os dois grupos de jogadores 

no tabuleiro. Os alunos pareceram curiosos, observando os materiais. Expliquei que jogariam 

com duas equipes de três pessoas, uma pessoa jogaria o dado e sortearia uma carta, colocando 

a carta sobre a mesa para que sua equipe resolvesse a pergunta que estava na carta. Depois 

que a equipe respondesse, a outra equipe desdobraria a carta para ver a resposta. Se 

acertassem, a equipe poderia caminhar, com o pino no tabuleiro, a quantidade de casas que 

era o número sorteado no dado. Pedi que resolvessem em grupo, ajudando os colegas, porque 

aquele era o momento para estudar a matéria. Em alguns grupos, os alunos demoraram um 

se organizarem em relação ao funcionamento do jogo (por exemplo, teriam que 

definir se poderia consultar o caderno, se haveria tempo para responder, etc.)
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ser possível fazer a atividade. Em seguida, eu disse que naquela semana iríamos fazer revisão 

údos para a prova que seria na semana seguinte, que aquela atividade seria a 

Os alunos não pareceram surpresos nem resistentes em 

Distribuí os materiais para cada grupo: uma caixa com cartas (que ninguém poderia 

olhar) em que estavam as perguntas (mostradas abaixo); um dado; uma folha que funcionava 

como 'tabuleiro' (mostrada abaixo); e dois pinos para representar os dois grupos de jogadores 

ais. Expliquei que jogariam 

com duas equipes de três pessoas, uma pessoa jogaria o dado e sortearia uma carta, colocando 

a carta sobre a mesa para que sua equipe resolvesse a pergunta que estava na carta. Depois 

dobraria a carta para ver a resposta. Se 

acertassem, a equipe poderia caminhar, com o pino no tabuleiro, a quantidade de casas que 

era o número sorteado no dado. Pedi que resolvessem em grupo, ajudando os colegas, porque 

matéria. Em alguns grupos, os alunos demoraram um 

(por exemplo, teriam que 

definir se poderia consultar o caderno, se haveria tempo para responder, etc.) 
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No 3ºA, havia quase 30 alunos, eles jogaram durante alguns minutos, 

conversa (muitos falando alto, o professor pediu para diminuir o barulho), 

questões e o funcionamento do jogo, e também algumas risadas 

sorteado ao lançar o dado), pareciam estar se

material (que seria utilizado na outra turma) e eles começariam novamente a jogar na outra 

aula (que era no mesmo dia). 

No 3ºB, havia quase 30 alunos, os grupos formados

Diego e outros (alunos não

outros; Gustavo e outros; Higor, André e outros. Eles começaram a conversar sobre o 

funcionamento do jogo, mas fizeram menos barulho q

Marlene teve algumas dúvidas sobre como jogar, expliquei novamente para eles. O professor e 

havia quase 30 alunos, eles jogaram durante alguns minutos, 

(muitos falando alto, o professor pediu para diminuir o barulho), 

questões e o funcionamento do jogo, e também algumas risadas (por exemplo, ao ver o número 

ado ao lançar o dado), pareciam estar se divertindo. Quando terminou a aula, recolhi o 

material (que seria utilizado na outra turma) e eles começariam novamente a jogar na outra 

 

havia quase 30 alunos, os grupos formados eram os seguintes: Vanda, Adri

Diego e outros (alunos não-participantes); Meire, Marlene outros; Fernanda, Geovana e 

outros; Gustavo e outros; Higor, André e outros. Eles começaram a conversar sobre o 

funcionamento do jogo, mas fizeram menos barulho que a turma anterior. O grupo de Meire e 

Marlene teve algumas dúvidas sobre como jogar, expliquei novamente para eles. O professor e 
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havia quase 30 alunos, eles jogaram durante alguns minutos, com muita 

(muitos falando alto, o professor pediu para diminuir o barulho), discutindo as 

(por exemplo, ao ver o número 

. Quando terminou a aula, recolhi o 

material (que seria utilizado na outra turma) e eles começariam novamente a jogar na outra 

eram os seguintes: Vanda, Adriano, 

participantes); Meire, Marlene outros; Fernanda, Geovana e 

outros; Gustavo e outros; Higor, André e outros. Eles começaram a conversar sobre o 

ue a turma anterior. O grupo de Meire e 

Marlene teve algumas dúvidas sobre como jogar, expliquei novamente para eles. O professor e 
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eu ficamos circulando pela sala, observando os grupos e respondendo algumas perguntas. A 

maior parte dos alunos parecia estar gostando da atividade, o que observei pelas muitas faces 

sorridentes. Eles passaram a falar alto, o professor pediu para diminuir o barulho. Quando 

estava chegando ao final da aula, um dos grupos (que incluía Higor, André e outros) disse que 

já tinha terminado, falei para começarem outra rodada, porque havia mais cartas e assim 

estavam estudando a matéria. Parece que alguns não gostaram da ideia, pois, embora não 

dissessem nada, manifestaram expressões de desânimo. Em um momento, um aluno desse grupo 

(não-participante) parecia desanimado, abaixou a cabeça sobre a carteira (durante quase um 

minuto). Outro aluno desse grupo mexeu no celular algumas vezes. Depois de alguns minutos, 

Higor e André disseram que já haviam respondido todas as perguntas (André andou pela sala, 

pegou a câmera e depois colocou de volta no lugar), então entreguei uma atividade extra 

(mostrada abaixo) e eles começaram a fazer, envolveram-se nisso, mas também conversavam 

sobre outros assuntos. 

No 3ºB, acompanhei a segunda aula da semana. Os alunos continuaram a atividade do 

jogo, terminavam uma rodada e começavam outra. Depois cada grupo foi terminando, 

entregaram o material e começaram a realizar a atividade extra da folha. No final da aula, 

perguntei se havia dado tempo de fazer as duas primeiras questões da folha, a maioria 

respondeu que sim, então fiz a correção perguntando como havia feito, alguns responderam, 

todos estavam atentos.  

A terceira aula da semana no 3ºA foi a continuação do jogo. Um dos grupos era 

formado por Edna, Amilton, Carlos e outros alunos não-participantes. Esse grupo jogou até 

terminar todas as cartas (pelo que percebi foi o único a fazer isso), resolveram todas as 

questões, e estavam muito animados, aparentemente por ser uma competição, comemoravam os 

acertos, riam, falavam alto. Também pode ter contribuído para essa empolgação o tipo de 

interação que aconteceu entre os alunos, além do número de acertos que ocorriam nas 

respostas. Depois que os alunos terminaram de jogar foi feita a correção da atividade extra 

(que havia sido feita na aula anterior). 

Nas duas turmas, em geral, os alunos engajaram-se na atividade do jogo. Tentaram 

com empenho resolver as questões, de forma parecida com o que faziam nas outras aulas e, na 

maioria das vezes, acertavam. Conversavam mais entre si e o clima estava descontraído, com 

mais sorrisos e até gargalhadas. Alguns ficaram muito animados, comemoravam quando 

acertavam, pareciam estar se divertindo. No entanto me pareceu que algumas equipes, às vezes, 

não trabalhavam em conjunto, mas cada um resolvendo sozinho. Além disso, algumas (poucas) 

vezes, parecia que um aluno do grupo estava ‘meio perdido’ em relação à pergunta e, enquanto 

os colegas trabalhavam, ele ficava parado observando. Observei isso principalmente com 

alunos que não haviam começado a frequentar às aulas quando o tema foi estudado, logo, 
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durante o jogo, ainda não estavam muito familiarizados com a matéria(Trecho do diário de 

campo, primeira e segunda aulas da sétima semana). 

 

 

 
Figura 7. Imagens dos alunos do 3ºB jogando. 

 

De forma geral, nessa aula aconteceram muitas oportunidades de experiências de 

êxito, além de ter tido uma dinâmica diferente que a maioria dos alunos parece ter 

gostado. Também possibilitou discussões sobre o conteúdo, iniciando as atividades de 

revisão de forma descontraída, com foco no trabalho em equipe. 

Essa questão das experiências de sucesso ou fracasso também foi abordada nas 

tirinhas e entrevistas, e um ponto importante nas respostas é a ideia de como as 

experiências positivas, de conseguir fazer as atividades, foram fundamentais para a 

motivação em relação às aulas e a vivência de sentimentos agradáveis.  
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Na entrevista inicial (11-11 a 02-12-2013), sete alunos responderam que se 

sentiam entusiasmados nas aulas de Matemática que tinham quando eram crianças, e 

foram citados como motivos: saber fazer os exercícios, gostar, tirar boas notas, ajudar os 

colegas, ir ao quadro. Amilton, por exemplo, respondeu: 

“Sempre, porque sempre minhas notas eram mais altas, e às vezes até 
ensinava também os colegas, né, a fazer, que às vezes eu pegava assim 
mais rápido a matéria que eles estavam dando” (Amilton, entrevista 
inicial). 
 

Por outro lado, ‘não saber’ e ‘não compreender’ foram citados como razões para 

não sentir entusiasmo, como no caso de Diego, que respondeu: 

“NUNCA! Porque eu nunca gostei de matemática, não dou certo com 
a matéria, eu não entendo, pode explicar dez vezes, eu não entendo” 
(Diego, entrevista inicial). 
 

Na entrevista final (31-03 a 04-04-2014), ao explicar como se sentiam nas aulas 

de Matemática, as experiências de sucesso (entender melhor, aprender mais) foram 

citadas por quase todos os treze alunos que relataram sentimentos positivos. As 

experiências de aprender, ter bom rendimento, conseguir fazer as atividades, também 

foram citadas (na entrevista final) por boa parte dos alunos, quando foram perguntados 

sobre sentir-se satisfeito com sua participação nas aulas. Por exemplo: “Satisfeito. 

Porque eu sabia que eu tinha feito um... um bom trabalho” (André); “Por eu tá dando 

conta, né, de fazer. As atividades, dar conta de acompanhar a turma” (Higor). Essas 

sensações serão analisadas posteriormente em outro eixo. 

As experiências de sucesso também foram a principal justificativa apresentada 

pelos alunos para a resposta afirmativa quando perguntados se aprenderam Geometria 

com as atividades propostas (pergunta48 da entrevista final, 31-03 a 04-04-2014). Essas 

experiências serviram de base para a autoavaliação do aprendizado, ou seja, foram 

interpretadas cognitivamente, podendo transformar-se em influência positiva para a 

autoeficácia, principalmente nos casos em que aconteciam repetidas vezes. De acordo 

com a teoria sobre autoeficácia, para realizar essa autoavaliação do aprendizado, os 

alunos provavelmente consideraram a frequência das suas experiências de sucesso, suas 

atribuições causais, o retorno dado pelos professores e, além disso, a lembrança dessas 

experiências no momento da entrevista é seletiva e sofre influência do estado afetivo 

                                                 
48 Questão 8) Em sua opinião, você aprendeu Geometria com as atividades propostas? (se não) por quê? 
(se sim) como é que você sabe que aprendeu? 
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(BANDURA, 1997). Esses aspectos a respeito da autoavaliação serão discutidos mais 

adiante em outro eixo. 

Os dados referentes aos sucessos que os alunos tiveram nas atividades (mesmo 

que fosse necessário se esforçar e pedir ajuda às vezes) mostram que em geral eles 

vivenciaram mais experiências desse tipo e essa é uma questão central na análise como 

um todo, por influir nos outros aspectos relacionados às crenças de autoeficácia. Isso é 

compatível com o que é abordado na fundamentação teórica, sobre como as 

experiências de êxito são fundamentais para a constituição da noção de autoeficácia, e 

também para a regulação da motivação, além de influir nos estados afetivos 

(BANDURA, 1997). A pesquisa de Katz (2015), que analisou as crenças de autoeficácia 

de um grupo de estudantes do Ensino Fundamental, antes e depois de um processo de 

intervenção, também apontou as experiências de êxito vivenciadas pelos alunos como 

um aspecto importante para o fortalecimento da autoeficácia. 

 

5.1.2. Indícios de uma maior compreensão dos temas estudados 

 Outro aspecto observado foi que os alunos passaram a mostrar seu 

entendimento sobre os conhecimentos matemáticos, manifestando atitudes de quem 

domina o assunto, quem se sente 'à vontade' na situação de discussão do conteúdo. Isso 

se verificou, por exemplo, em situações nas quais um aluno explica suas ideias aos 

outros, formula conjecturas, propõe novos problemas. 

Esses não eram acontecimentos frequentes na primeira fase do trabalho. Por 

exemplo, na primeira aula observada em 2013 nenhum aluno quis ir ao quadro quando o 

professor convidou, e esse tipo de convite não era comumente realizado. Durante a 

atividade piloto (21-10-2013), alguns alunos foram ao quadro e o professor comentou 

que ficou surpreso com isso. Nas aulas observadas nesse período, praticamente não 

houve momentos de discussão em que os alunos expressassem seus conhecimentos. 

Na fase de realização do projeto de Geometria, buscamos estimular tais 

situações com frequência, fazendo perguntas, convidando e estimulando os alunos a se 

expressarem, buscando manter na classe o clima de colaboração e respeito entre os 

alunos. Aos poucos, eles foram se familiarizando com isso, participando de forma mais 

ativa. Isso é perceptível, por exemplo, nos momentos em que algum aluno foi ao quadro 

explicar para a turma a resolução de uma atividade, como no episódio “Dividindo o 

círculo” (p. 91), além dos três episódios descritos a seguir:  

 



 

Episódio 8: “Área do triângulo

Nesta aula, foram realizadas as atividades seguintes, finalizando o estudo sobre perímetro e 
área: 

Área do triângulo” (primeira aula da quinta semana) 

foram realizadas as atividades seguintes, finalizando o estudo sobre perímetro e 
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foram realizadas as atividades seguintes, finalizando o estudo sobre perímetro e 
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Os alunos começaram a realizar as atividades, conversando um pouco entre si. Dois 

alunos perguntaram se estavam resolvendo corretamente, mas estavam somando para calcular 

a área. Todos pareciam concentrados na tarefa. 

Um aluno perguntou se na questão 1(c) era para calcular a área mesmo, então eu disse 

para a turma toda que era a área mesmo, que poderiam usar os itens (a) e (b) para resolver o 

(c). Eles continuaram em silêncio, empenhados e pareciam estar se esforçando muito para 

fazer, era uma questão diferente do que haviam feito até então. Ficaram um bom tempo sem 

fazer perguntas, tentando resolver sozinhos, e muitos conseguiram.  

Os alunos voltaram a conversar muito entre si, uma aluna perguntou para o colega: 

“na quatro (a) é oitenta e um dividido por quatro?”, ele: “não, é nove vezes nove, tipo raiz 

quadrada”. Passados alguns minutos, ela faz a mesma pergunta para o professor, e ele 

respondeu:  

“A área não é o produto de dois lados? Os lados são iguais?”  

Ela: “Sim, então é o mesmo número multiplicando ele mesmo?” 

Professor: “Isso” 

Ela: “Então é nove”.  

Chegando ao final da aula, muitos alunos ainda não haviam começado a resolver o 

desafio, convidei-os para ir ao quadro resolver as questões de 1 até 4. Passaram-se alguns 

segundos sem ninguém responder, depois Amilton se levantou e resolveu as questões 1 e 2. Ele 

explicou como havia feito, escreveu as operações no quadro, parecia tranquilo, confiante. Os 

colegas ajudaram e comentaram. 

Depois, perguntei novamente quem iria fazer no quadro e demorou um pouco até que 

uma aluna aceitasse o convite. Ela disse que não sabia se estava certo, resolveu a questão 3, fez 

desenhos, colocou as medidas, escreveu as operações, explicou para os colegas. Ao final, 

também parecia tranquila. Outro aluno resolveu a questão 4 (o mesmo que havia explicado 

para a colega que era 9x9). Ele pareceu animado, fez o desenho, explicou que a área era 

multiplicar o lado por ele mesmo, e como era 81, pensou que seria 9 vezes 9, mas que também 

poderia fazer raiz quadrada de 81 que dá 9, e também pensar que 9 ao quadrado dá 81 (Trecho 

do diário de campo, primeira aula da quinta semana). 

 

Nessa aula, foi perceptível que os alunos estavam ficando mais empenhados em 

fazer as atividades, mesmo sendo algo novo, em que fosse necessário mais esforço, eles 

tentavam fazer durante um tempo e perguntavam para os colegas, somente depois 

dessas tentativas pediam ajuda ao professor ou a mim. E também que a ideia de ir ao 

quadro resolver questões parecia estar sendo vista com mais naturalidade, os alunos 



 

estavam ficando mais à vontade em mostrar seus conhecimentos, ideias, formas de 

pensar.  

 

Episódio 9: “Atividades de revisão

Iniciamos com correção das atividades feitas na aula anterior e em seguida a resolução 

da atividade seguinte. 

 

No 3ºA, foi feita a correção da atividade da aula anterior e depois a resolução das 

atividades (acima), com correção destas no final da aula. Eu disse que era a última parte da 

revisão para a prova, que quem quisesse poderia formar duplas, e era para aproveitarem

tirar as dúvidas sobre a matéria. 

em silêncio, fizeram poucas perguntas, pareciam estar se empenhando em fazer sozinhos

final da aula, perguntei se havia dado tempo de fazer e como muitos re

estavam ficando mais à vontade em mostrar seus conhecimentos, ideias, formas de 

tividades de revisão”  (quarta e quinta aulas da sétima semana)

reção das atividades feitas na aula anterior e em seguida a resolução 

foi feita a correção da atividade da aula anterior e depois a resolução das 

atividades (acima), com correção destas no final da aula. Eu disse que era a última parte da 

revisão para a prova, que quem quisesse poderia formar duplas, e era para aproveitarem

tirar as dúvidas sobre a matéria. Ficaram resolvendo individualmente, a maior parte do tempo 

em silêncio, fizeram poucas perguntas, pareciam estar se empenhando em fazer sozinhos

final da aula, perguntei se havia dado tempo de fazer e como muitos responderam que sim, fiz a 
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estavam ficando mais à vontade em mostrar seus conhecimentos, ideias, formas de 

(quarta e quinta aulas da sétima semana) 

reção das atividades feitas na aula anterior e em seguida a resolução 

 

 

foi feita a correção da atividade da aula anterior e depois a resolução das 

atividades (acima), com correção destas no final da aula. Eu disse que era a última parte da 

revisão para a prova, que quem quisesse poderia formar duplas, e era para aproveitarem e 

Ficaram resolvendo individualmente, a maior parte do tempo 

em silêncio, fizeram poucas perguntas, pareciam estar se empenhando em fazer sozinhos. No 

sponderam que sim, fiz a 
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correção no quadro. Na resolução da questão 2,  fiz perguntas sobre a diferença entre os tipos 

de sólidos estudados, comentei e levei os sólidos para mostrar, parecia que a maioria não se 

lembrava muito bem dessa parte da matéria. 

No 3ºB foi feita primeiramente a resolução das atividades (acima) e depois a correção 

das atividades da aula anterior. Eu disse que poderiam formar duplas, muitos formaram, 

conversaram bastante enquanto faziam as atividades. Vanda e Meire formaram uma dupla, 

Marlene fez as atividades individualmente. Elas pareciam estar se empenhando muito em fazer 

a tarefa e fizeram algumas perguntas. Ao terminar a primeira questão, Marlene perguntou-me 

se estava correta, eu disse que sim, ela sorriu e comemorou: “yes!”, disse que estava pegando 

o jeito, que “agora está fácil”. Meire estava com mais dificuldades. Vanda também perguntou 

sobre a primeira questão, se havia feito corretamente, “É assim mesmo? Eu tô ensinando ela 

do jeito que eu fiz” eu respondi que estava certo. Ela pareceu satisfeita e disse (rindo, em tom 

de brincadeira) que a cabeça estava até doendo, e que era a primeira vez que ela estava 

fazendo sozinha essas questões. Eu falei “e já está dando certo!”. Ela então disse que ainda 

havia muitas outras para fazer (mostrando os itens de a até e) e eu disse que a parte mais difícil 

ela já tinha conseguido (que era o item c, em que precisava usar o teorema de Pitágoras). 

Alguns alunos (não-participantes) pareciam não estar muito concentrados na atividade, 

conversavam (não ouvi qual assunto) e, às vezes, caminhavam pela sala. No final da aula, fiz a 

correção no quadro das atividades da aula anterior, com a maioria dos alunos prestando 

atenção (alguns não olhavam para mim e para o quadro, alguns mexiam no celular). Marlene 

respondeu a várias perguntas que fiz durante a resolução.  

Na quinta aula da sétima semana no 3ºB, iniciamos fazendo a correção das atividades 

da aula anterior. Perguntei para a turma se alguém gostaria de ir ao quadro fazer a primeira 

questão, e uma aluna (não-participante) levantou-se e resolveu. Ela parecia confiante, explicou 

para os colegas. Nas últimas aulas, os alunos estavam conversando bastante e, nos momentos 

de correção, também havia conversas, foi preciso pedir silêncio várias vezes (havia alunos que 

faziam as atividades, conferiam as respostas, conversando entre si ou perguntando para o 

professor ou para mim, e pareciam não estar atentos ao momento da correção, já sabiam que 

haviam feito corretamente). Na questão 2, perguntei quem gostaria de fazer, passaram-se 

alguns segundos sem resposta. Perguntei a Marlene se ela queria resolver a questão no quadro 

(eu havia observado que sua resolução estava correta). Ela sorriu e foi resolver, parecia que 

não estava nervosa.  Escreveu as respostas, perguntei se todos haviam entendido. Depois ela 

começou a fazer também a questão3, perguntou-me antes se a alternativa era a letra B, mas a 

correta era a C, eu mostrei a ela uma pirâmide de papel e ela rapidamente percebeu qual era a 

resposta (conversei com ela em particular, os outros alunos não ouviram). Ela então continuou 

no quadro, escreveu a alternativa C e desenhou a planificação do paralelepípedo. Depois 



 

voltou para seu lugar, com a expressão satisfeita, risonha.

o porquê as outras alternativas não estavam corretas, mostrando os sólidos. 

Em seguida, distribuí mais uma folha de atividades:

 

 

Eu disse que essa atividade era para 

continuaram conversando muito. Vanda perguntou se

multiplicar, eu respondi que a multiplicação seria utilizada para calcular a área. Ela e Meire 

tiveram dificuldades, em um m

confusas, porque pensaram em formas diferentes de fazer. Pediram ajuda várias vezes para 

fazer a questão 5, que era mais difícil do que as estudadas anteriormente sobre o mesmo tema. 

No final da aula, fiz a correção no quadro, a maioria dos alunos prestou atenção e resp

às perguntas que eu fazia (Trecho do d

 

Neste episódio, é perceptível que Vanda e Marlene tiveram mais experiênci

bem sucedidas nas atividades

propiciou sensações positivas, como sugerido

sorridentes. Marlene e outra aluna foram ao quadro (pela primeira vez nas aulas do 

projeto) resolver questões, e esses momentos pareceram algo tranquilo e satisfatório 

para elas. Isso é uma importante experiência de êxito, em que além de conseguir fazer a 

tarefa, o aluno consegue mostrar aos outros o que fez, o que indica que provavelmente 

está se sentido seguro, ou a possibilidade de errar não lhe parece ‘ameaçadora’. Outro 

episódio em que isso acontece é descrito a seguir.

 

Episódio 10: “Problemas sobre volume

a seu lugar, com a expressão satisfeita, risonha. Comentei sua resolução e expliquei

as outras alternativas não estavam corretas, mostrando os sólidos.  

distribuí mais uma folha de atividades: 

Eu disse que essa atividade era para finalizar a revisão, e eles começaram a fazer, 

continuaram conversando muito. Vanda perguntou se, para calcular o rodapé

multiplicar, eu respondi que a multiplicação seria utilizada para calcular a área. Ela e Meire 

tiveram dificuldades, em um momento Marlene as ajudou, mas elas parecem ficar mais 

porque pensaram em formas diferentes de fazer. Pediram ajuda várias vezes para 

fazer a questão 5, que era mais difícil do que as estudadas anteriormente sobre o mesmo tema. 

correção no quadro, a maioria dos alunos prestou atenção e resp

(Trecho do diário de campo, quarta e quinta aulas da sétima semana).

é perceptível que Vanda e Marlene tiveram mais experiênci

sucedidas nas atividades e aparentemente isso foi algo importante para elas e 

propiciou sensações positivas, como sugerido por suas falas e pelas expressões faciais 

dentes. Marlene e outra aluna foram ao quadro (pela primeira vez nas aulas do 

resolver questões, e esses momentos pareceram algo tranquilo e satisfatório 

para elas. Isso é uma importante experiência de êxito, em que além de conseguir fazer a 

tarefa, o aluno consegue mostrar aos outros o que fez, o que indica que provavelmente 

se sentido seguro, ou a possibilidade de errar não lhe parece ‘ameaçadora’. Outro 

episódio em que isso acontece é descrito a seguir. 

roblemas sobre volume”  (quarta aula da oitava semana) 
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Comentei sua resolução e expliquei 

 

 

finalizar a revisão, e eles começaram a fazer, 

para calcular o rodapé, teria que 

multiplicar, eu respondi que a multiplicação seria utilizada para calcular a área. Ela e Meire 

, mas elas parecem ficar mais 

porque pensaram em formas diferentes de fazer. Pediram ajuda várias vezes para 

fazer a questão 5, que era mais difícil do que as estudadas anteriormente sobre o mesmo tema. 

correção no quadro, a maioria dos alunos prestou atenção e respondeu 

da sétima semana). 

é perceptível que Vanda e Marlene tiveram mais experiências 

e aparentemente isso foi algo importante para elas e 

por suas falas e pelas expressões faciais 

dentes. Marlene e outra aluna foram ao quadro (pela primeira vez nas aulas do 

resolver questões, e esses momentos pareceram algo tranquilo e satisfatório 

para elas. Isso é uma importante experiência de êxito, em que além de conseguir fazer a 

tarefa, o aluno consegue mostrar aos outros o que fez, o que indica que provavelmente 

se sentido seguro, ou a possibilidade de errar não lhe parece ‘ameaçadora’. Outro 

(quarta aula da oitava semana)  



 

Essa aula foi acompanhada somente no 3ºA, Iniciamos 

 

 

Essa aula foi acompanhada somente no 3ºA, Iniciamos com as atividades a seguir.
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com as atividades a seguir. 
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Aparentemente, não houve muitas dificuldades dos alunos na resolução. Eles fizeram 

poucas perguntas, quase todas apenas para confirmar se estavam resolvendo corretamente. 

Com o passar do tempo, o clima da aula melhorou (essa aula foi após a prova, os alunos 

pareciam desanimados no começo), os alunos envolveram-se na tarefa, conversaram, mas 

quase todos estavam resolvendo individualmente.  

Os alunos não demoraram para resolver as questões, quando terminaram perguntei 

quem gostaria de ir ao quadro para fazer, dois alunos (não-participantes, ambos estavam indo 

ao quadro pela primeira vez no período que acompanhei) fizeram as questões, perguntei aos 

outros se haviam feito, se também foi daquela forma, responderam que sim. A primeira e a 

terceira questões foram resolvidas pelo mesmo aluno, ele parece ter gostado de ir ao quadro, 

rapidamente se ofereceu para ir de novo. Em seguida, distribuí outra folha de atividades para 

ser feita, e os alunos começaram a resolvê-la.  



 

(Trecho do diário de campo, quarta aula da oitava semana).

 

(Trecho do diário de campo, quarta aula da oitava semana). 
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Neste episódio, destacamos que novamente alguns alunos foram ao quadro 

mostrar suas resoluções da atividade e pareceram gostar da experiência. Além dessas 

situações em que os alunos explicavam para a turma, mostravam suas formas de fazer as 

atividades, em muitas aulas, houve discussão do conteúdo, em que os alunos 

responderam perguntas, sugeriram formas de resolução, apresentando e avaliando 

conjecturas, como nos três episódios descritos a seguir: 

 

Episódio 11: “Piso e rodapé” (terceira aula da terceira semana) 

Iniciamos o trabalho com os conceitos de área e perímetro, a partir de cálculos em 

plantas de casas. Entreguei as folhas com o desenho de uma planta que foi retirada de um site 

da internet e falei que nós iríamos planejar uma reforma nessa casa em que teríamos que 

trocar o piso. Os alunos pareciam curiosos com o tipo de atividade, mostravam-se atentos ao 

que eu falava, observando a folha e o quadro, comentaram entre si (mas não foi possível ouvir). 

 

 

Falei que iria passar algumas perguntas no quadro para eles pensarem em como 

resolver, fazer da forma que acharem melhor e depois iríamos discutir as ideias com a turma. 

Passei a primeira pergunta: a) quantos metros de rodapé serão necessários para o quarto 1?  

Eles pensaram um pouco, conversaram, fizeram (alguns usaram calculadora) e depois 

de alguns minutos fiz o registro no quadro, escrevendo o que me falavam, a maioria havia feito, 

alguns se esqueceram de subtrair a medida da porta.  

Depois passei mais duas perguntas: b) quantos metros de rodapé serão necessários 

para o quarto de casal? c) Quantos metros quadrados de piso serão necessários para o 
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banheiro social? Eles empenharam-se na atividade e pareciam estar interessados. Fizeram o 

item (b) praticamente sem dificuldades, mas no item (c) todos os que perguntaram se haviam 

feito certo, não fizeram a área, mas sim o perímetro ou algo parecido (soma). Então fui ao 

quadro dar uma dica para resolver essa questão. Perguntei ‘ se fosse uma sala de 3 por 4 

metros, assim?’ (fiz o desenho, quadriculado) ‘saber quantos metros quadrados não é saber 

quantos quadrados desse cabem aqui dentro?’ Responderam afirmativamente. ‘Então, nesse 

caso, quantos metros quadrados são?’ Responderam que eram 12. Depois fiz um desenho 

parecido para um retângulo 2x5 e perguntei quantos metros quadrados tinha, responderam 

rapidamente que eram 10. Depois fiz um retângulo sem quadricular com indicações das 

medidas 15 e 7 e perguntei ‘ e se for um galpão de 15 metros de comprimento por 7 de largura, 

como faço para calcular?’ Alguns responderam que era para multiplicar, outros fizeram a 

operação e falaram a resposta. Depois voltaram a fazer a atividade, alguns me chamaram para 

perguntar se era para multiplicar as medidas do banheiro, falei que sim. Depois registrei as 

resoluções dos itens (b) e (c) no quadro. (Trecho do diário de campo, terceira aula da terceira 

semana). 

 

Neste episódio, aconteceram discussões sobre o conteúdo, com perguntas 

direcionadoras, e os alunos participaram, acompanhando a dedução do raciocínio, 

expressando o que pensavam e verificando se estavam acertando.  

 

Episódio 12: “Problema das paredes” (primeira aula da sexta semana)  

Iniciamos discutindo o desafio (folha de atividades da aula anterior) e fui anotando no 

quadro o que eles respondiam. Contudo, muitos alunos não haviam feito, porque faltaram na 

sexta-feira, e os que fizeram pareciam ter tido dificuldades com o problema, que tinha uma 

resolução maior e um pouco diferente do que estavam acostumados, mas todos acompanharam 

atentos e alguns respondiam as perguntas que eu fazia. 

Posteriormente, expliquei que iríamos começar a estudar uma matéria nova, e que eu 

tinha uma pergunta para eles, um problema para pensarmos em como resolver: “em uma 

construção, ao marcar o lugar de duas paredes de um cômodo, como podemos olhar se as 

paredes estarão ‘no esquadro’, ou seja, formando ângulo reto? Como saber se o ângulo está 

reto, como medir?”. Eles ficaram alguns segundos pensando, todos pareciam atentos, 

interessados, alguns olhavam para as paredes da sala. 

Na turma 3ºB, um aluno respondeu para usar um esquadro mesmo, e olhar o ângulo. 

Eu perguntei então como iria fazer se não tivesse um instrumento para medir o ângulo. Outro 

aluno falou para fazer as medidas iguais, uma em frente à outra. Fiz o desenho no quadro, de 

dois segmentos paralelos iguais, primeiro formando um retângulo e depois formando um 
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paralelogramo, que tem os lados opostos iguais e não tem ângulo reto, e eles perceberam que 

não funcionava. Não apareceram outras ideias. Então eu apresentei a ideia que um aluno havia 

me dito em uma das aulas anteriores49, de usar as medidas 60cm, 80cm, 100cm, fiz o desenho 

no quadro, eles observaram atentos e pareceram pensativos. Um aluno perguntou se dava certo 

mesmo. 

Na turma 3ºA, uma aluna (NP1) disse que havia um jeito, mas que ela não se lembrava 

como era. Outro aluno (NP2) falou que havia uma forma de fazer, usando apenas dois pontos, 

mas que ele não se lembrava dos valores que teria que usar e explicou como era (fiz o desenho 

no quadro, do triângulo retângulo). Em seguida, a aluna NP1 disse que era desse jeito mesmo 

que ela sabia, igual ao que o colega falou. Eu contei que um aluno em uma das aulas passadas 

me disse quais eram essas medidas utilizadas: 60cm, 80cm e 100cm, e perguntou-me por que 

isso funcionava. “Eu pergunto então para vocês, porque isso funciona? Tem outras medidas 

que dão certo?”. O aluno NP2 fala que usou medidas maiores e deu certo, e eu disse “Então 

existem outras medidas que dão pra ver se está ‘no esquadro’”. Outro aluno (NP3) disse que 

poderia fazer isso medindo dois valores iguais (nos lados do triângulo) e a distância teria que 

dar aquele valor multiplicado por 1414, e acrescentou “Não sei por que não”. Eu disse que 

assim também daria certo, que o valor a ser multiplicado seria 1,414 (lembrei-mede que era 

uma aproximação para raiz quadrada de dois). Todos os alunos acompanharam atentos à 

discussão, pareciam curiosos. 

Após as discussões, eu disse que iríamos descobrir por que esse método de ‘verificar o 

esquadro’50 funcionava, esse era o nosso problema para resolver nas próximas aulas. Os 

alunos continuaram atentos, esperando o que iria acontecer depois. 

Nas duas turmas, havia aproximadamente 30 alunos. O aluno (não-participante) que 

havia perguntado, alguns dias atrás, sobre o uso dos valores 60, 80 e 100 cm para verificar se 

formava ângulo reto, não estava presente nesta aula. 

Em seguida, distribuí a folha seguinte e perguntei quem gostaria de ler. Depois de 

alguns segundos, uma aluna iniciou a leitura. 

 

                                                 
49Isso se refere a uma situação real, foi relatada em uma aula da segunda semana, mas o aluno que havia 
feito a pergunta não estava presente nesse dia. 

50Utilizou-se essa expressão, da linguagem informal, referindo-se à situação de verificar se o ângulo 
formado ente duas paredes é reto. 



 

Depois da leitura, discutimos o método da corda de treze nós

triângulo no quadro, colocando as medidas dos lados considerando a unidade como a distância 

entre dois nós, e o ângulo reto, perguntei 

Expliquei que para entender melhor esses métodos iríamos estudar o Teorema de Pitágoras, 

que este era o objetivo da semana

lados de um triângulo retângulo

 

discutimos o método da corda de treze nós. Fiz o desenho do 

triângulo no quadro, colocando as medidas dos lados considerando a unidade como a distância 

entre dois nós, e o ângulo reto, perguntei se haviam entendido, responderam afirmativamente. 

Expliquei que para entender melhor esses métodos iríamos estudar o Teorema de Pitágoras, 

e este era o objetivo da semana e, para começar, iríamos analisar uma relação entre os 

lados de um triângulo retângulo, distribuí outra folha: 
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. Fiz o desenho do 

triângulo no quadro, colocando as medidas dos lados considerando a unidade como a distância 

haviam entendido, responderam afirmativamente. 

Expliquei que para entender melhor esses métodos iríamos estudar o Teorema de Pitágoras, 

iríamos analisar uma relação entre os 



 

 

 

Os alunos começaram rapidamente a se concentrar

observando atentos. Perguntei quem gostaria de ler e um aluno (em cada turma) fez a leitura, 

depois pedi para analisarem a figura, e eles 

começaram rapidamente a se concentrarem na folha assim que a receberam, 

. Perguntei quem gostaria de ler e um aluno (em cada turma) fez a leitura, 

depois pedi para analisarem a figura, e eles ficaram alguns minutos observando, pareciam 
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na folha assim que a receberam, 

. Perguntei quem gostaria de ler e um aluno (em cada turma) fez a leitura, 

ram alguns minutos observando, pareciam 
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pensativos. Acredito que ficaram curiosos após a discussão inicial, percebi que queriam saber 

como funcionava. Depois perguntei sobre o que entenderam da figura, comparando os três 

quadrados. 

No 3ºA, um aluno respondeu rapidamente que as figuras dos dois quadrados 

encaixaram todas no quadrado maior. Perguntei aos demais o que acharam e eles 

concordaram que as peças encaixavam mesmo. Depois perguntei qual era relação entre as 

áreas e, após alguns segundos, uma aluna respondeu que “os dois quadrados menores dá igual 

ao grande”. 

No 3ºB, os alunos tiveram um pouco de dificuldade para perceber a relação, tive que 

perguntar mais, dar algumas dicas (“observem as peças iguais...”), mas após um tempo 

conseguiram entender e continuamos a discussão. 

Anotei no quadro essa relação entre as áreas e perguntei como poderíamos fazer esses 

cálculos das áreas no caso do triângulo de medidas 3, 4, 5 (do método da corda de treze nós), 

para saber se iria funcionar ou não. Fiz o desenho e perguntei qual era a área de cada 

quadrado construído sobre os lados deste triângulo, eles responderam, verificamos que a 

relação das áreas funcionava também nesse triângulo. Anotei no quadro e eles copiaram no 

caderno, acompanhando atentamente o que eu fazia. (Trecho do diário de campo, primeira aula 

da sexta semana). 

 

Neste episódio, destacamos as discussões realizadas a respeito do tema novo 

sendo estudado, as conjecturas feitas pelos alunos, as perguntas, as respostas dadas às 

perguntas, as expressões de seus conhecimentos. São situações em que eles estão à 

vontade para se expressarem, e as oportunidades para que falem sobre o que sabem, 

constituem incentivo para que percebam que não apenas estão ‘absorvendo’ coisas 

novas, mas sim participando e podendo também ensinar aos outros. 

 

Episódio 13: “Volume de água na piscina” (terceira aula da oitava semana) 

Essa aula foi acompanhada nas duas turmas. Iniciei explicando que iríamos estudar um 

novo tema de geometria, começando com um problema. Passei o problema no quadro e falei 

que nós iríamos pensar sobre isso para descobrir uma forma de resolvê-lo: “Meu tio comprou 

uma chácara e nela deseja construir uma piscina de alvenaria, de formato retangular, com 

2,8m de largura e 3,5m de comprimento. A piscina terá 1,5m de profundidade. Quantos litros 

de água serão necessários para encher a piscina?”.  

No 3ºB, Vanda comentou que gastaria água demais e brincou (rindo) “a água do 

mundo acabando e você enchendo piscina?”. Gustavo estava com a cabeça apoiada na mesa, 

levantou e começou a olhar para frente, parecia estar com sono. Eu falei que precisávamos 



 

calcular esse espaço para colocar a água, pergunt

piso medimos a área, para calcular esse espaço dentro da piscina, como iríamos medir, qual 

grandeza usar. No 3º B, Adriano falou “

Marlene falou “quantidade”.

que chamamos de volume, então iríamos calcular o volume de água que cabia na piscina.

No 3ºA, Carlos respondeu: “

da mesma forma que para área era metro quadrado, e perguntei qual era a grandeza, ele falou 

“volume” . Eu disse então que quando estudamos a área, nós medimos quantos quadrados de 

1cm² cabiam na figura, e agora como era volume, a figura é tridimensional, iríamos usar cubos 

de 1cm³ cada um.  

Mostrei três embalagens (caixas de papel na forma de paralelepípedo) e pedi para 

falarem qual tinha o volume maior, comparando duas a duas (como mostradas nas imagens a 

seguir). No 3ºB, eles responderam facilmente às duas primeiras questões, mas ficaram em

dúvida na terceira. Marlene falou: “aí já complica, porque uma é mais fina, mas é mais alta”. 

Eles acompanhavam atentos o que eu mostrava e falava.

coisa na primeira pergunta, mas houve um aluno que respondeu que as dua

mesmo volume, outro aluno falou que mesmo sendo uma caixa maior poderia caber cem 

gramas em cada uma, ou mais quantidade na menor. Na segunda pergunta

responderam falaram a mesma resposta. Na terceira pergunta, um aluno falou 

“tirar a medida” . Alguns alunos achavam que era uma caixa, outros que era a outra e muitos 

achavam que as duas tinham o mesmo volume. Nesse momento, 

a questão. Falei que era para pensar no espaço dentro da caixa.

 

NP1: “tem que pôr na balança”.

Pesquisadora: “será que se eu pesar vai dar pra descobrir? O espaço que ocupa é a 

mesma coisa?”. 

Edna: “tem que ver ml” (no momento eu não ouvi essa fala e continuei falando da 

balança). 

Pesquisadora: “e se eu encher essa 

NP1: “a de areia vai pesar mais” 

Pesquisadora: “mas o espaço que ocupa vai mudar?”

Alguns alunos: “não”. 

Pesquisadora: “então pesar, depende do material, e o espaço, não”.

 

 

calcular esse espaço para colocar a água, perguntei que grandeza era essa, se para calcular o 

piso medimos a área, para calcular esse espaço dentro da piscina, como iríamos medir, qual 

Adriano falou “base vezes altura”, outro aluno falou “espaço”, 

Marlene falou “quantidade”. Eu falei então que isso tudo estava relacionado com a grandeza, 

que chamamos de volume, então iríamos calcular o volume de água que cabia na piscina.

Carlos respondeu: “metro cúbico”, eu falei que essa era a unidade de medida, 

ea era metro quadrado, e perguntei qual era a grandeza, ele falou 

. Eu disse então que quando estudamos a área, nós medimos quantos quadrados de 

1cm² cabiam na figura, e agora como era volume, a figura é tridimensional, iríamos usar cubos 

Mostrei três embalagens (caixas de papel na forma de paralelepípedo) e pedi para 

falarem qual tinha o volume maior, comparando duas a duas (como mostradas nas imagens a 

eles responderam facilmente às duas primeiras questões, mas ficaram em

Marlene falou: “aí já complica, porque uma é mais fina, mas é mais alta”. 

Eles acompanhavam atentos o que eu mostrava e falava. No 3ºA, a maioria respondeu a mesma 

coisa na primeira pergunta, mas houve um aluno que respondeu que as dua

mesmo volume, outro aluno falou que mesmo sendo uma caixa maior poderia caber cem 

gramas em cada uma, ou mais quantidade na menor. Na segunda pergunta

responderam falaram a mesma resposta. Na terceira pergunta, um aluno falou 

. Alguns alunos achavam que era uma caixa, outros que era a outra e muitos 

achavam que as duas tinham o mesmo volume. Nesse momento, eles falaram muito, discutindo 

. Falei que era para pensar no espaço dentro da caixa. 

NP1: “tem que pôr na balança”. 

Pesquisadora: “será que se eu pesar vai dar pra descobrir? O espaço que ocupa é a 

Edna: “tem que ver ml” (no momento eu não ouvi essa fala e continuei falando da 

Pesquisadora: “e se eu encher essa aqui de algodão e essa aqui de areia?”

NP1: “a de areia vai pesar mais”  

Pesquisadora: “mas o espaço que ocupa vai mudar?” 

Pesquisadora: “então pesar, depende do material, e o espaço, não”. 
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ei que grandeza era essa, se para calcular o 

piso medimos a área, para calcular esse espaço dentro da piscina, como iríamos medir, qual 

, outro aluno falou “espaço”, 

lei então que isso tudo estava relacionado com a grandeza, 

que chamamos de volume, então iríamos calcular o volume de água que cabia na piscina. 

, eu falei que essa era a unidade de medida, 

ea era metro quadrado, e perguntei qual era a grandeza, ele falou 

. Eu disse então que quando estudamos a área, nós medimos quantos quadrados de 

1cm² cabiam na figura, e agora como era volume, a figura é tridimensional, iríamos usar cubos 

Mostrei três embalagens (caixas de papel na forma de paralelepípedo) e pedi para 

falarem qual tinha o volume maior, comparando duas a duas (como mostradas nas imagens a 

eles responderam facilmente às duas primeiras questões, mas ficaram em 

Marlene falou: “aí já complica, porque uma é mais fina, mas é mais alta”. 

No 3ºA, a maioria respondeu a mesma 

coisa na primeira pergunta, mas houve um aluno que respondeu que as duas caixas tinham o 

mesmo volume, outro aluno falou que mesmo sendo uma caixa maior poderia caber cem 

gramas em cada uma, ou mais quantidade na menor. Na segunda pergunta, todos que 

responderam falaram a mesma resposta. Na terceira pergunta, um aluno falou que teria que 

. Alguns alunos achavam que era uma caixa, outros que era a outra e muitos 

eles falaram muito, discutindo 

Pesquisadora: “será que se eu pesar vai dar pra descobrir? O espaço que ocupa é a 

Edna: “tem que ver ml” (no momento eu não ouvi essa fala e continuei falando da 

aqui de algodão e essa aqui de areia?” 
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Figura 8. Material utilizado na terceira aula da oitava semana. Primeiramente a comparação do volume de 
duas caixas com bases iguais e alturas diferentes, depois de mesma altura e bases diferentes, e depois com 

todas as medidas diferentes (Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora). 
 

Eu disse que nós iríamos estudar uma forma de calcular os volumes, usando as 

medidas, para ter uma forma mais exata para descobrir qual caixa tinha o maior volume. 

Expliquei que nossa unidade de medida seria o cubinho de 1cm de aresta, que precisávamos 

descobrir quantos cubinhos caberiam na caixa para calcular o volume.  

Mostrei o cubinho de isopor e uma placa de isopor quadriculada, de 12 por 9cm e 

espessura 1cm. Fiz o desenho no quadro representando a placa e perguntei quantos cubinhos 

cabiam nela. Alguém falou que era para multiplicar 12x9, perguntei se todos estavam de 

acordo, fizemos a operação e o resultado deu 108. Falei que o volume daquela placa era 108 

cm³, porque era formada por 108 cubinhos de 1cm³ cada um. Fiz as anotações no quadro. 

Depois empilhei mais três placas iguais à primeira, e perguntei como iríamos saber quantos 

cubinhos caberiam naquele paralelepípedo formado pelas 4 placas. Alguns falaram que era só 

multiplicar por 4, perguntei se todos concordavam, fiz a operação no quadro. Falei que o 

volume do paralelepípedo era então 432 cm³. Os alunos fizeram anotações no caderno. 

No 3º B, Gustavo perguntou como fazer para achar o número de litros e respondi que 

mais tarde iríamos ver como fazer. Perguntei como poderíamos fazer o volume de outro 

paralelepípedo. Marlene perguntou: “e ele em pé?”. Observei que teríamos que multiplicar 

também o comprimento, a largura e a altura, então só mudaria a ordem. Ela comentou 

mostrando no isopor que antes iria subir “um, dois, três, quatro”, e girando o bloco iria 

“subir” outra quantidade (indicando a altura) e iria completar o espaço do mesmo jeito, falei 

que era isso mesmo, que mudando de posição a conta fica a mesma. [...] 

Os alunos pareciam estar atentos, participavam, anotavam, alguns não falaram nada, 

mas estavam olhando fixamente para uma direção, outros pareciam pensativos.  

Alguns já perceberam que o volume era obtido multiplicando as medidas. No 3ºA, como 

houve dúvidas quando mostrei as embalagens para comparar os volumes, após fazer o volume 

do bloco de isopor, retomei o problema das embalagens. Anotei as dimensões de cada uma no 

quadro, sem fazer o desenho, só escrevi as medidas, (eu já havia medido antes) e alguns 
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calcularam os volumes. Um aluno disse “mas você não falou quantos centímetros de altura”. 

Mostrei quais eram na caixa, as medidas que haviam sido escritas no quadro, falei que em 

determinada posição a altura seria uma medida e, se mudasse a posição, a altura seria outra 

medida. Falei que teríamos que multiplicar as medidas e que não importava a ordem ao fazer a 

multiplicação, poderia chamar de comprimento qualquer uma das medidas, o mesmo valendo 

para largura e altura. Perguntei as respostas que encontraram, dois alunos responderam e eu 

anotei no quadro. Ao fazer o volume de duas caixas, falei que já dava para saber qual das duas 

tinha o maior volume, um aluno falou “as aparências enganam”. Uma aluna pediu para eu 

fazer a operação no quadro, para ver como multiplicar (números decimais), falou que na hora 

da prova não poderia usar calculadora, eu fiz uma das operações, explicando como fazer com a 

vírgula, a maioria dos alunos ficou bem atenta nesse momento. Depois de encontrar o volume, 

comparamos entre as caixas. 

No 3ºB, uma pessoa perguntou se o problema da piscina era para ser resolvido dessa 

forma, falei que mais tarde iríamos resolver, que estávamos fazendo outros problemas 

primeiramente, para descobrir como fazer aquele. 

Em seguida, passei um exemplo, desenhando um paralelepípedo de medidas 6x2x2m. 

No 3ºB, uma aluna NP1 perguntou se a altura era o seis, falei que geralmente falamos que 

“esse” (apontando no desenho no quadro o segmento vertical) é altura, o que está “em pé”, 

mas que qualquer medida pode ser comprimento ou largura ou altura. Outro aluno falou que 

multiplicando ‘dois vezes dois’ daria diferente de multiplicar os de baixo (referindo-se às 

medidas dois e seis). Falei que o que fizemos antes foi multiplicar os dois de baixo e depois 

multiplicar pelo número de camadas. Uma aluna falou “a ordem dos fatores não altera o 

produto”. NP1 falou “então a altura ali tem que ser o dois”, e eu disse que mudando a posição 

a altura seria o seis, mas a conta seria a mesma, multiplicando tudo. Peguei uma caixa e 

perguntei pra turma se ao mudar a posição da caixa o volume iria mudar, alguns responderam 

que não.  

Quando perguntei como resolver o problema passado no quadro, seguindo o raciocínio 

que havíamos feito com a placa de isopor, alguns responderam que era para multiplicar as 

medidas, anotei no quadro a operação e depois a fórmula: “volume = comprimento x largura x 

altura”. A multiplicação deu 24, falei que o volume era então 24m³.  Passaram algum tempo 

fazendo as anotações. No 3ºA, um aluno perguntou “e o litro?”, um pouco depois respondi essa 

pergunta dando continuidade à aula (os outros alunos ainda estavam anotando). 

No 3ºB, a aula era no primeiro horário e muitos chegaram depois do início. Enquanto 

anotavam, expliquei de novo o problema das placas de isopor para os que chegaram atrasados 

conseguissem acompanhar o que estava acontecendo. No 3ºB, Meire perguntou como desenhar 

o paralelepípedo, expliquei no quadro uma forma de fazer, outros alunos também observaram e 

fizeram no caderno. Outra aluna pediu para eu passar exercícios. O professor havia pedido 
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silêncio, mas alguns alunos continuavam falando, ele pediu dois deles (um não-participante e o 

Francisco) para se retirarem da sala. 

Depois, falei que precisávamos saber quantos litros caberiam nesse espaço, no caso do 

exemplo que estava no quadro. Fiz o desenho de um cubo, de aresta 1m, falei que um sólido 

assim tem 1m³ de volume e que nesse espaço cabem exatamente 1000 litros.  

No 3ºB, Gustavo perguntou sobre piscinas que cabem mil litros e que não são cubos, 

falei que pode ter outro formato e ter o mesmo volume, assim também cabem 1000 litros. Uma 

aluna NP2 falou que pode ser mais comprida e mais achatada e mesmo assim dar o mesmo 

volume, falei que era isso mesmo, e que poderia ser uma piscina com o fundo redondo. Gustavo 

perguntou como fazer para calcular se for redondo, falei que iríamos estudar também, mas 

outro dia. NP2 falou que Gustavo estava “um passo a frente, ou dois”. Falei para ele “boa 

pergunta, essa”. Depois perguntei quantos litros que seria nesse caso em que são 24m³. 

No 3ºA, um aluno respondeu rapidamente 24000. No 3ºB, uma aluna NP1 também fez o 

mesmo. Eu disse que era assim, teria que multiplicar 24 por 1000. Outra aluna NP3 falou para 

NP1: “Tá inspirada hoje, hein?” e ela respondeu “Não gente, é a explicação, minha cachola é 

difícil”, e eu falei: “O povo aqui é bom de serviço mesmo!”. NP1 falou que já tinha 30 anos, 

era mãe de dois filhos, que era diferente, e NP3 falou “nada, a gente fica mais experiente”.  

Depois de um tempo (enquanto os alunos faziam anotações), Gustavo perguntou se o 

projeto estava acabando. Respondi que sim, que o projeto aconteceria somente no primeiro 

bimestre. Vanda disse “aí todo mundo vai falar assim, ó ‘aaaahhh!’”. Falei que no segundo 

bimestre seria Física, ele pareceu não gostar da ideia de estudar Física, fez uma expressão de 

desânimo. 

Continuando a aula, eu disse que iríamos voltar ao problema inicial, da piscina. No 

3ºB, Vanda falou (em tom de brincadeira): “É por isso que não gosto de piscina, só dá 

trabalho!” e depois falou comigo: “você acredita que eu tenho quarenta e quatro anos e nunca 

entrei numa piscina? Tenho pavor!”. Depois a aluna NP1 perguntou se seria possível calcular 

no caso de uma piscina que é mais funda de um lado, “por exemplo, começa com um metro e 

trinta e depois é dois metros”, falei que tinha outra forma de calcular, que era possível sim. 

Resolvemos o problema inicial da piscina: perguntei aos alunos como calcular, eles 

falaram para multiplicar as medidas, fiz os cálculos no quadro, eles anotaram, estavam atentos. 

Os alunos pareciam ter entendido como fazer. No 3ºB, apesar de muitos alunos terem chegado 

atrasados, parecia que todos acompanharam bem o que foi feito. No 3ºA, os alunos pareciam 

tranquilos em relação ao tema novo, mas estavam menos animados, como se o 'clima pesado' 

da prova ainda continuasse (ver episódio “Avaliação individual”, p.151). No 3ºB, Gustavo 

perguntou sobre a operação de multiplicação de decimais, falando “vou te fazer uma pergunta 

boba, mas eu nunca soube e nunca perguntei”. Ele perguntou sobre a multiplicação dos 
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números, as casas depois da vírgula, como se faz para saber, expliquei com mais calma porque 

eu havia feito rapidamente. 

No final da aula, registrei no quadro (e os alunos anotaram no caderno, pareciam bem 

atentos a todo o processo de discussões feitas na aula) a fórmula para calcular o volume do 

paralelepípedo, “volume = comprimento x largura x altura” e também um desenho com 

dimensões a, b, c, e a fórmula “v = a x b x c” (Trecho do diário de campo, terceira aula da 

oitava semana). 

 

Neste episódio, (assim como nos anteriores) percebe-se que os alunos, ao longo 

das aulas, foram ficando mais à vontade para expressar em os conhecimentos deles (e 

até para fazer uma brincadeira às vezes). Também estavam cada vez mais à vontade 

para fazer perguntas sobre o que tinham dúvidas, com no caso de Gustavo, que 

perguntou algo que, segundo ele: ‘nunca soube e nunca perguntei’. Além disso, 

pareciam curiosos em saber como resolver o problema inicial, do volume da piscina, 

pareceram gostar da ‘descoberta’. E ainda fizeram perguntas propondo novos 

problemas, como a piscina em que a profundidade varia e também a piscina de formato 

cilíndrico. Ao longo das aulas foram desenvolvendo a prática de sugerir ideias, avaliar 

hipóteses, ‘arriscar’ respostas sobre algo novo, comportamentos que apontam para a 

ideia de que passaram a sentir e/ou expressar mais domínio e segurança em relação à 

Matemática. Nas respostas dadas nas entrevistas, isso também foi abordado. 

Na entrevista inicial, uma das perguntas era: “Quando alguém pede ajuda para 

você em uma tarefa de Matemática, como você se sente?”. A maioria respondeu que se 

sente bem, alguns responderam que é bom quando se sabe o assunto:  

“Feliz, né, por saber ajudar a pessoa, dar conta de ajudar a pessoa” 
(Higor). 
 “Ah, me sinto bem, porque parece que eu entendo” (André). 
 “Eu podendo ajudar, eu gosto de ajudar” (Marlene). 
 “Quando eu sei me sinto até lisonjeado, até ajudo quando eu sei” 
(Carlos).  
 

Ou seja, a noção de ter o conhecimento e poder ajudar outra pessoa ensinando-a 

é algo que traz sentimentos positivos, satisfação pessoal. No entanto, essa situação pode 

ser desagradável quando a pessoa não se sente capaz de ensinar para outra, como 

relatado por quatro alunos, em resposta a esta mesma pergunta:  

“Péssimo, que eu não sei nem pra mim!” (Diego). 
 “É ruim... porque eu não vou saber explicar direito” (Fernanda) 
“Ah, eu não sou muito bom pra explicar não” (Gustavo). 
“Ah, eu fico constrangida, porque às vezes é uma ajuda que eu não 
vou saber ajudar aquela pessoa” (Vanda). 
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Na entrevista final, havia uma pergunta parecida: “Imagine que um colega da 

sua sala precisou faltar de aula muitas vezes e ficou em recuperação. Se ele pedisse que 

você o ajudasse a estudar para a prova de recuperação, o que você faria? Como você iria 

ajudar?”. Nesse caso, não houve nenhuma reposta negativa, em que o aluno respondesse 

que não conseguiria ajudar, por não ter conhecimentos suficientes, o que foi diferente da 

entrevista inicial. Uma boa parte respondeu que ajudaria se soubesse, ou seja, colocou 

isso como uma condição, considerando que há a possibilidade de saber o assunto ou não 

(assim como havia sido respondido por alguns na entrevista inicial):  

“Uai, com certeza, né, eu, eu até gosto de ensinar muita coisa... eu 
gosto de aprender, mas eu também gosto de ensinar” (Amilton). 
 “Se eu tivesse tempo, não tivesse em horário de trabalho, sim” 
(Diego). 
“Ajudaria ele. Ele me perguntasse, o que tava precisando, qual matéria 
que deu, eu explicava pra ele o que tinha que fazer” (Edna). 
 “Ah, por exemplo, vamos supor que eu soubesse, o que eu soubesse 
passaria pra ele. O que eu não soubesse ia procurar alguém que 
soubesse para nos passar” (Vanda). 
 

Dessa forma, foi importante no desenvolvimento do projeto tentar propiciar, 

além das experiências pessoais de sucesso, situações em que os alunos se sentissem 

confiantes em mostrar seus conhecimentos matemáticos para os outros. Esse tipo de 

situação está relacionada com o orgulho pessoal e a autoestima, podendo gerar maiores 

ganhos pessoais (BANDURA, 2008). Conseguir explicar para outra pessoa como 

resolver um problema matemático, por exemplo, é uma experiência de sucesso ainda 

mais marcante do que conseguir resolver o problema, o que pode potencializar a noção 

de êxito na autoavaliação, contribuindo para o fortalecimento da autoeficácia e para a 

vivência de emoções agradáveis. 

 

5.1.3. Dificuldade das tarefas e comportamentos dos alunos 

Em relação à interpretação dos alunos sobre a dificuldade das tarefas, em alguns 

momentos, eles faziam comentários a respeito disso. As atividades com questões do 

ENEM e de concursos, por exemplo, por se tratarem de provas externas utilizadas em 

processos seletivos, já eram vistas como mais difíceis do que as usuais. Alguns alunos 

comentavam: “Nossa, agora tem questão do ENEM!”, outros pareciam surpresos, 

falavam consigo mesmos: “questão do ENEM?”, muitos perguntavam para os colegas 

se haviam resolvido, comparavam as respostas.  



 

Assim, nesses casos, havia mais perguntas dos alunos sobre estar acertando ou 

não, e o sucesso nesse tipo de questão era, provavelmente, mais valorizado por eles. 

Dois exemplos de atividades são as seguintes:

Atividade realizada na segund

Atividade realizada na segunda aula da sétima semana:

es casos, havia mais perguntas dos alunos sobre estar acertando ou 

não, e o sucesso nesse tipo de questão era, provavelmente, mais valorizado por eles. 

Dois exemplos de atividades são as seguintes: 

Atividade realizada na segunda aula da segunda semana: 

Atividade realizada na segunda aula da sétima semana: 
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es casos, havia mais perguntas dos alunos sobre estar acertando ou 

não, e o sucesso nesse tipo de questão era, provavelmente, mais valorizado por eles. 

 

 



 

 

A atividade citada logo acima foi elaborada com o intuito de que fosse uma 

tarefa “extra”, a ser realizada opcionalmente pelo aluno e fora do horário de aula. 

Contudo, houve a oportunidade de realizá

grupo terminava a atividade do jogo (

questões retiradas de provas de concursos de prefeituras. O objetivo ao trabalhar esse 

tipo de questão, assim como questões do ENEM

os assuntos que estavam estudando poderiam ser cobrados em provas externas (que 

provavelmente alguns pretendiam fazer)

capazes de resolvê-las, mesmo 

comumente feitas em aula. O êxito em tarefas consideradas difíceis pode se tornar uma 

informação significativa para a autoeficácia (

                                                
51 Nesses casos (questões de provas externas)
sem nenhuma alteração. 

A atividade citada logo acima foi elaborada com o intuito de que fosse uma 

tarefa “extra”, a ser realizada opcionalmente pelo aluno e fora do horário de aula. 

houve a oportunidade de realizá-la, foi entregue para os alunos quando o 

grupo terminava a atividade do jogo (episódio 7, p.102). Essa atividade reunia três 

questões retiradas de provas de concursos de prefeituras. O objetivo ao trabalhar esse 

stão, assim como questões do ENEM51, era que os alunos percebessem como 

os assuntos que estavam estudando poderiam ser cobrados em provas externas (que 

lmente alguns pretendiam fazer) e, principalmente, que percebessem que eram 

mesmo quando se mostrassem mais difíceis do que as 

comumente feitas em aula. O êxito em tarefas consideradas difíceis pode se tornar uma 

informação significativa para a autoeficácia (AMARAL, 1993) e, além disso, sempre 

         
Nesses casos (questões de provas externas), foram utilizadas as formulações idênticas às das provas, 
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A atividade citada logo acima foi elaborada com o intuito de que fosse uma 

tarefa “extra”, a ser realizada opcionalmente pelo aluno e fora do horário de aula. 

la, foi entregue para os alunos quando o 

Essa atividade reunia três 

questões retiradas de provas de concursos de prefeituras. O objetivo ao trabalhar esse 

, era que os alunos percebessem como 

os assuntos que estavam estudando poderiam ser cobrados em provas externas (que 

e, principalmente, que percebessem que eram 

difíceis do que as 

comumente feitas em aula. O êxito em tarefas consideradas difíceis pode se tornar uma 

além disso, sempre 

foram utilizadas as formulações idênticas às das provas, 



 

obter sucesso com facilidade pode levar a pessoa a esperar esse tipo de re

precisar de esforço e assim uma dificuldade ou fracasso pode ser muito desestimulante 

(BANDURA, 1997). 

No episódio descrito a seguir

 

Episódio 14: “Tronco de cone

Nessa aula foi trabalhada a seguinte atividade:

obter sucesso com facilidade pode levar a pessoa a esperar esse tipo de re

e assim uma dificuldade ou fracasso pode ser muito desestimulante 

No episódio descrito a seguir, também foi trabalhada uma questão 

Tronco de cone”  (quinta aula da primeira semana)  

Nessa aula foi trabalhada a seguinte atividade: 
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obter sucesso com facilidade pode levar a pessoa a esperar esse tipo de resultado sem 

e assim uma dificuldade ou fracasso pode ser muito desestimulante 

lhada uma questão do Enem. 

 



 

 

Havia 26 alunos no 3ºA e 19 alunos no 3ºB. Pedi que alguém fizesse a leitura em voz 

alta, rapidamente alguém começou

alguma dúvida, mas ninguém disse nada e começaram a resolver a atividade. 

terminaram rapidamente, outros demoraram mais, consultando o caderno várias vezes

algumas perguntas, quase sempre sobre a questã

cone”, ou se estavam fazendo corretamente

Os alunos que terminavam primeiro ficam conversando, organizando o caderno, alguns 

colorindo as figuras, colando adesivos, pareciam ter c

fazer a correção, perguntei quem gostaria de ir ao quadro

No 3ºB, sem demora, um aluno foi resolver, depois foi Vanda e depois Diego. Eles já 

haviam me perguntado antes se o que tinham feito estava certo, pareciam co

foram ao quadro. Mas, pelo comportamento deles no ano anterior, essa foi uma atitude 

inesperada, já que frequentemente falavam de dificuldades com a Matemática

da matéria.  

No 3ºA, um aluno foi ao quadro e parecia animado, 

Quando cada um resolvia, eu perguntava aos outros se estavam de acordo, se havia alguma 

dúvida. Depois, expliquei o que era tronco de cone e de pirâmide, fiz desenhos, os alunos 

anotaram no caderno. Eles ficaram atentos, pa

resolveram a questão, mesmo quando sabiam que a resposta era “cone” e não “tronco de 

cone”, perguntavam como era um tronco de cone 

primeira semana). 

 

Havia 26 alunos no 3ºA e 19 alunos no 3ºB. Pedi que alguém fizesse a leitura em voz 

começou e depois fizemos comentários, perguntei se alguém tinha 

alguma dúvida, mas ninguém disse nada e começaram a resolver a atividade. 

terminaram rapidamente, outros demoraram mais, consultando o caderno várias vezes

perguntas, quase sempre sobre a questão do ENEM, sobre o que era “tronco de 

cone”, ou se estavam fazendo corretamente. 

Os alunos que terminavam primeiro ficam conversando, organizando o caderno, alguns 

colorindo as figuras, colando adesivos, pareciam ter cuidado e capricho com o 

perguntei quem gostaria de ir ao quadro. 

No 3ºB, sem demora, um aluno foi resolver, depois foi Vanda e depois Diego. Eles já 

haviam me perguntado antes se o que tinham feito estava certo, pareciam co

foram ao quadro. Mas, pelo comportamento deles no ano anterior, essa foi uma atitude 

inesperada, já que frequentemente falavam de dificuldades com a Matemática

aluno foi ao quadro e parecia animado, quis resolver todas as questões

Quando cada um resolvia, eu perguntava aos outros se estavam de acordo, se havia alguma 

dúvida. Depois, expliquei o que era tronco de cone e de pirâmide, fiz desenhos, os alunos 

Eles ficaram atentos, pareciam ter ficado curiosos sobre isso quando 

, mesmo quando sabiam que a resposta era “cone” e não “tronco de 

cone”, perguntavam como era um tronco de cone (Trecho do diário de campo, quinta aula da 
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Havia 26 alunos no 3ºA e 19 alunos no 3ºB. Pedi que alguém fizesse a leitura em voz 

e depois fizemos comentários, perguntei se alguém tinha 

alguma dúvida, mas ninguém disse nada e começaram a resolver a atividade. Alguns alunos 

terminaram rapidamente, outros demoraram mais, consultando o caderno várias vezes. Houve 

, sobre o que era “tronco de 

Os alunos que terminavam primeiro ficam conversando, organizando o caderno, alguns 

uidado e capricho com o material. Para 

No 3ºB, sem demora, um aluno foi resolver, depois foi Vanda e depois Diego. Eles já 

haviam me perguntado antes se o que tinham feito estava certo, pareciam confiantes quando 

foram ao quadro. Mas, pelo comportamento deles no ano anterior, essa foi uma atitude 

inesperada, já que frequentemente falavam de dificuldades com a Matemática ou de não gostar 

quis resolver todas as questões. 

Quando cada um resolvia, eu perguntava aos outros se estavam de acordo, se havia alguma 

dúvida. Depois, expliquei o que era tronco de cone e de pirâmide, fiz desenhos, os alunos 

reciam ter ficado curiosos sobre isso quando 

, mesmo quando sabiam que a resposta era “cone” e não “tronco de 

(Trecho do diário de campo, quinta aula da 



145 
 

Neste episódio, foi a primeira vez que foi trabalhada uma questão do ENEM e 

ela era bem simples, para que os alunos não ficassem desanimados quando outras 

questões do ENEM estivessem presentes nas atividades posteriormente. Muitos 

conseguiram resolver, mas não sabiam o que era ‘tronco de cone’ e quiseram descobrir. 

Em outras questões de provas externas, houve dificuldades para resolver (como 

descrito no episódio “Área do triângulo”, na p.110, por exemplo), mas isso pode não ter 

causado repercussões muito negativas, por se tratar de algo considerado difícil, 

enquanto não conseguir fazer uma tarefa considerada fácil pode ser mais prejudicial 

para a autoeficácia. Além disso, ter dificuldades para resolver nem sempre significava 

um impedimento para continuar, ou seja, era comum a dificuldade ser superada (com ou 

sem ajuda). Esse aspecto será abordado mais adiante, no próximo eixo. 

 

5.1.4- Atribuição causal do sucesso ou fracasso 

 

A atribuição causal de sucesso ou fracasso tem grande influência nas crenças de 

autoeficácia, por ser a forma como o indivíduo avalia suas experiências. O sucesso ou 

fracasso é interpretado de forma diferente se sua causa é atribuída à capacidade, ao 

esforço ou aos aspectos externos (BANDURA, 1997). Atribuir o sucesso à capacidade é 

um auxílio para incrementar a autoeficácia, assim como atribuir as causas do fracasso à 

falta de esforço ou a um aspecto externo à pessoa pode contribuir para não prejudicar a 

autoeficácia. 

No questionário inicial (outubro/2013), boa parte dos alunos (seis do total de 

quinze) concordou com a frase “Eu não acho a Matemática difícil, porém meus 

resultados nem sempre são bons, porque não tenho tempo para estudar fora das aulas”. 

Cinco alunos concordaram parcialmente (marcando a opção ‘às vezes penso assim’). 

Isso sugere a atribuição (mesmo que em parte) do fracasso à falta de esforço por não 

haver tempo, e não à falta de capacidade, e assim é provavelmente menos prejudicial 

para a autoeficácia. Quatro alunos discordaram da frase, Fernanda escreveu: “Porque eu 

acho a matéria difícil” e Diego: “Não gosto de matemática, então nem perco meu tempo 

estudando essa matéria”. Quatro entre os quinze alunos citaram a importância de se 

prestar atenção na aula, na explicação do professor, o que enfoca o esforço e ajuda 

externa:  

“Eu acho a Matemática difícil, porém é preciso ter atenção na 
explicação do professor para aprender” (Amilton). 
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“A matemática não tem que estudar, nem tenho tempo para isso, mas 
tem que observar a explicação do professor e aproveitar mais as aulas 
para isso ter rendimento (aprender)” (Edna). 
“A matéria se prestar muita atenção na sala de aula dá para aprender, 
só que para fixar mais a matéria tem que estudar um pouco mais, mas 
como trabalho o dia todo não dá para estudar” (Geovana). 
“Pois nem sempre é por falta de tempo às vezes é por falta de atenção” 
(Higor).  
 

Nesse questionário, em relação à frase “Eu acho a Matemática muito difícil, 

sempre achei, desde quando era pequeno. Não consigo entender o que professor explica. 

Acho que não tenho cabeça pra isso”, apenas dois alunos concordaram e a maioria (oito) 

discordou, sendo que entre estes quatro comentaram sobre a importância do bom 

professor, de estar presente e prestar atenção nas aulas, aspectos que foram citados na 

questão anterior. Uma aluna não marcou uma opção e a explicação dela foi também 

nesse sentido: “Muitas vezes eu entendo o que o professor explica, ai de mim se não 

fosse o professor” (Vanda). Novamente a questão da ajuda externa esteve presente. 

Ainda no questionário, apenas dois alunos discordaram da frase: “Eu entendo o 

que o professor explica, mas tenho dificuldade em resolver os exercícios. Acho que fico 

nervoso, pensando que não vou conseguir”. Eles explicaram: 

“Porque eu presto atenção na aula” (Adriano). 
“Pois você tem que ter segurança em você mesmo” (Higor). 
 

A maioria (onze) concordou parcialmente, marcando a opção: “Às vezes, penso 

assim”. As explicações foram diversas: nervosismo por causa do tempo curto (Amilton), 

cansaço (Francisco), ansiedade (Geovana). Fernanda respondeu que não sabe o porquê. 

Duas alunas apontaram certa dependência do professor:  

“Quando o professor explica eu entendo, mas depois fico com dúvida” 
(Marlene). 
 “Sei tudo quando o professor explica, me pede para resolver eu já 
esqueci tudo” (Meire).  
 

Essa questão tratou mais diretamente da ação do aluno ao realizar alguma tarefa 

na aula (resolver um exercício), ao invés vez de simplesmente observar, assistir (à 

explicação do professor) e, neste caso, eles não parecem muito confiantes em si próprios 

para atuar de forma autônoma. Ou seja, muitas vezes entendiam o que o professor 

explicava, mas quando precisavam agir por conta própria resolvendo uma atividade, as 

dificuldades apareciam; havia a sensação de ter entendido a explicação, mas isso não 

levava a ‘saber fazer’ a tarefa. 
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Na questão seguinte, parecida com esta, as respostas reforçam a ideia de que a 

explicação do professor é fundamental para a aprendizagem: “Quando o professor 

explica a matéria com calma, eu consigo fazer os exercícios”. Quase todos 

concordaram, apenas Meire concordou parcialmente e não escreveu comentário.  

“Explicando e dando exemplos é mais fácil” (Amilton). 
“Porque quem presta atenção dá conta de resolver a matéria” 
(Geovana).  
 

Fernanda discordou e Vanda não marcou uma opção, sendo que estas duas 

citaram a dificuldade que têm com a matéria. Nesses dois casos, a dificuldade pode estar 

associada à percepção da própria capacidade, comprometendo o senso de autoeficácia: 

“Porque eu não consigo entender muito da Matemática” (Fernanda). 
 “Mesmo ele explicando com calma eu tenho mesmo um pouco de 
dificuldade” (Vanda). 
 

Os demais alunos não parecem se sentir pouco capazes, mas consideram que a 

explicação do professor ajuda muito, podendo ser crucial para sua aprendizagem. Isso 

está relacionado com a ideia de associar o sucesso à ajuda externa, contribuição que 

pode ser interpretada como pouco significativa para fortalecer a autoeficácia52 

(BANDURA, 2008). 

As outras duas questões do questionário inicial referem-se ao esforço que o 

aluno realiza para aprender, e as respostas indicam que quase todos pensam que certo 

esforço é necessário, já que a matéria não é fácil e que fazendo isso é possível o 

aprendizado:  

“Eu esforço muito para eu aprender a matéria” (Edna). 
“Tem fases dentro da Matemática que são mais complexas, mas tudo 
bem explicado é entendido” (Francisco). 
 “Com esforço eu vou conseguir” (Marlene). 
 

Apenas dois alunos discordaram da frase: “Acho a Matemática difícil, mas sei 

que se eu me esforçar, consigo aprender a matéria”. Um deles fez referência à própria 

capacidade: “Porque eu sempre fui bom em Matemática” (Adriano), o outro não 

comentou. 

A maioria (onze) discordou da frase: “Acho a Matemática muito difícil e não 

consigo aprender bem, mesmo se eu me esforçar muito”, alguns comentaram novamente 

sobre a importância do professor e de se prestar atenção na aula: 

 “Um bom professor, não tem como não aprender” (Francisco). 

                                                 
52 Em alguns momentos a expressão ‘fortalecer as crenças de autoeficácia’ é representada simplesmente 
por ‘fortalecer a autoeficácia’. 
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 “Porque sempre posso esforçar mais” (Fernanda). 
 

Um aluno fez referência à desmotivação: 

 “Quando a gente quer vai, difícil é querer” (Diego). 
 

É perceptível que os alunos viam grande importância no esforço para realizar as 

atividades, para alguns o esforço era visto como essencial. De forma semelhante à 

situação em que a causa do sucesso é atribuída à ajuda externa, a causa de experiências 

de êxito associada ao esforço também tende a não proporcionar grandes repercussões 

nas crenças de autoeficácia (BANDURA, 2008). 

Na entrevista inicial (11-11 a 02-12-2013), em relação às notas que tinham em 

Matemática quando eram crianças e o porquê das notas serem assim, sete alunos 

responderam que tinham boas notas e quase todos atribuíram isso ao esforço, nenhum 

mencionou algo relacionado à capacidade. As demais respostas foram notas medianas e 

as justificativas também se referem ao esforço (que era insuficiente).  

Outra pergunta53 da entrevista inicial referia-se a possíveis razões para 

dificuldades (se existissem) com as tarefas de Matemática nas aulas (na EJA). Três 

alunos responderam que não sabem, seis citaram algo relacionado ao esforço (prestar 

atenção, estudar), dois referiram-se a aspectos pessoais (tempo fora da escola, idade, 

cansaço) e três alunos responderam que, às vezes, não compreendiam muito bem a 

matéria. Esse tipo de questionamento exige uma autoavaliação mais minuciosa, o que 

pode ter sido novidade para alguns alunos. Todos os que responderam algo centraram as 

dificuldades em si próprios, ninguém citou aspectos externos (como por exemplo, 

metodologia de ensino, material didático, etc.). Esses dados são compatíveis com o que 

vem sido apontado na literatura sobre Educação Matemática na EJA. Segundo Fonseca 

(2007), os alunos assumem o discurso da dificuldade, permeado pela ideologia em que 

as características do indivíduo, como o talento pessoal e também a idade, são aspectos 

centrais nas causas de obstáculos para o aprendizado. 

Na segunda tirinha (26-11-2013), referente ao exercício avaliativo realizado na 

primeira fase do trabalho de campo, metade dos alunos respondeu que acha que o 

resultado seria bom ou ótimo, os demais marcaram as opções regular ou ruim. Três 

alunos citaram a ajuda dos colegas como razão para ter bons resultados e uma aluna se 

                                                 
53 Questão 2) Quando você tem uma dificuldade para fazer alguma tarefa em sala de aula, o que faz?  a) 
tem ajuda do professor?  b) e os colegas, também ajudam? c) e por que você acha que acontecem essas 
dificuldades? 
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referiu ao professor “camarada” (Edna). Novamente aparece aqui a ideia de atribuição 

do sucesso à ajuda externa. As duas alunas que responderam “ruim” (Fernanda e 

Geovana) comentaram sobre não entender ou não gostar da matéria (aspectos 

individuais). Dos quatro alunos que marcaram a opção “regular”, apenas um fez 

referência à falta de esforço: “Porque não estudei muito” (Francisco). 

Os dados apresentados anteriormente, coletados na fase inicial, evidenciam que, 

para os alunos do presente estudo, a explicação do professor ocupava a posição central 

para propiciar o aprendizado dos alunos e que estes deveriam se esforçar prestando 

atenção. Assim, o esforço e a ajuda externa tinham forte presença na atribuição causal 

do sucesso. Em relação ao fracasso, as causas citadas foram aspectos pessoais, sendo 

mais frequente a falta de esforço e um pouco menos as dificuldades para aprender e a 

natureza do conhecimento matemático. 

Ao longo das aulas do projeto desenvolvido, procuramos incentivar os alunos a 

se tornarem mais autônomos na realização das atividades e se percebessem responsáveis 

por seu aprendizado e desempenho. A nosso ver, alcançamos esse propósito em alguma 

medida. Os alunos passaram a buscar, cada vez mais, realizar as atividades sem ajuda 

externa (muitas vezes optavam por fazer individualmente apesar da sugestão para 

formar duplas).  

Na entrevista final, quase todos concordaram que as atividades feitas em duplas 

ou grupos ajudam os alunos a aprender. Apesar disso, a maioria optava por fazer 

atividades individualmente, o que pode indicar que queriam se certificar de que 

conseguiam fazer com autonomia as tarefas. Ou seja, pareciam acreditar (mesmo que 

parcialmente) em sua capacidade para fazê-las sem ajuda. Isso também podia ser 

percebido nos tipos de perguntas que faziam para os professores, os pedidos de 

explicação diminuíram, muitas vezes perguntavam apenas se estavam acertando. Dessa 

forma, os alunos foram percebendo a importância de sua postura mais ativa na aula e, 

provavelmente, as atribuições deles dadas ao bom desempenho voltaram-se mais para si 

próprios, diminuindo o enfoque dado ao “prestar atenção na explicação do professor”.  

De forma geral, na entrevista final, os alunos mencionaram com mais 

frequência, comparando-se com os dados obtidos anteriormente, as experiências de 

sucesso deles: conseguir “pegar” a matéria, entender, acompanhar a turma, conseguir 

realizar as atividades, conseguir fazer tarefas sem ajuda, acertar muitas questões. Apesar 

de também haver comentários sobre o auxílio que tiveram através da explicação do(s) 

professor(es), sobre a dinâmica das aulas, sobre o tipo de conteúdo estudado, esses 
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aspectos externos perderam espaço e os aspectos pessoais tiveram mais enfoque, ainda 

que estes continuassem mais centrados no esforço do que na capacidade. 

Dessa forma, para esse grupo de alunos, o esforço pessoal continuou tendo forte 

presença na atribuição causal do sucesso, porém a ajuda externa teve sua importância 

diminuída. Através do reconhecimento de que as experiências de êxito aconteciam com 

mais frequência e da percepção de si próprio como responsável por isso, o sucesso 

passou a ser mais associado a aspectos pessoais do que externos, o que constitui uma 

contribuição importante para o fortalecimento das crenças de autoeficácia. 

Considerando o que abordamos em relação aos quatro aspectos que compõe este 

primeiro eixo temático (experiências de sucesso ou fracasso, indícios de uma maior 

compreensão dos temas estudados, dificuldade das tarefas e comportamentos dos 

alunos, atribuição causal do sucesso ou fracasso), verificamos as principais mudanças 

ocorridas em relação ao grupo de alunos. Estas aconteceram de forma particular para 

cada aluno, não sendo possível afirmar que aconteceram para todos, mas indicam uma 

tendência do grupo. Mesmo que sejam mudanças sutis, possuem significado importante 

do ponto de vista da mobilização das crenças da autoeficácia. As experiências de êxito 

aumentaram em quantidade e melhoraram a qualidade: além de conseguirem realizar 

muitas tarefas, os alunos passaram a persistir e obter sucesso também em tarefas mais 

difíceis, e ainda conseguiram muitas vezes ensinar aos outros, ao mesmo tempo em que 

diminuía a ajuda dos professores, acontecendo mais discussão entre os alunos, mais 

tentativas (mesmo que não dessem certo no início) e assim mais satisfação pessoal em 

relação à própria participação nas aulas, que acontecia de forma mais ativa e autônoma. 

Os alunos ficaram cada vez mais à vontade para fazer perguntas, sugerir novos 

problemas, expressar seus conhecimentos, apresentar ideias para realizar atividades 

inéditas, se familiarizando à dinâmica das aulas. Esses aspectos contribuíram para que 

os alunos começassem a reconhecer (mesmo que timidamente) suas capacidades, 

verificando que as experiências de êxito aconteciam com mais frequência e sendo eles 

próprios os principais responsáveis por isso. 

 

5.2. Persistência e superação de obstáculos  

As crenças de autoeficácia estão intimamente relacionadas com o quanto as 

pessoas perseveram em suas ações, o quanto persistem em enfrentar situações difíceis. 

Quando a pessoa acredita que é capaz de realizar uma tarefa, mantém o esforço para 
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alcançar um bom desempenho, enquanto aqueles que possuem crenças de autoeficácia 

pouco robustas tendem a evitar, ou não ser muito persistentes, frente a situações de 

adversidades (BANDURA, 1977; 1982). No contexto escolar, a persistência diante de 

dificuldades, com o desenvolvimento de habilidades e ações para superá-las, podem ser 

fundamentais para obter êxitos. A dinâmica das aulas e as características das atividades 

podem auxiliar o aluno nesse sentido, mas o principal é que ele esteja disposto a agir 

por conta própria, buscando ajuda quando necessário e evitando depender desta.  

Dessa forma, a análise deste eixo temático leva em consideração os 

comportamentos e expressões dos alunos nas situações em que precisavam ser 

persistentes, aumentar seus esforços, mostrar autoconfiança para agir diante de 

obstáculos. Esses aspectos trazem indícios a respeito da mobilização das crenças de 

autoeficácia e também da motivação. E uma compreensão mais ampla a respeito da 

persistência dos alunos precisa levar em conta diversos fatores: experiências de êxito, 

dinâmica das aulas, características das atividades; observação de modelos semelhantes; 

significância para satisfação pessoal. Analisaremos esses aspectos em dois tipos de 

situação: realização de atividades nas aulas e realização de avaliações. 

 

5.2.1. Persistência e superação de obstáculos durante as aulas 

Na primeira fase do trabalho de campo, era comum os alunos esforçarem-se para 

fazer as atividades e isso continuou acontecendo durante o projeto, com algumas 

diferenças e com mais frequência devido aos tipos de atividades distintas das usuais e 

também devido à maior variedade de conteúdos estudados no semestre. Na primeira 

fase do trabalho de campo, os alunos em geral costumavam fazer as atividades sem se 

distrair antes de terminar, mantendo-se interessados, esforçados e persistentes. Mas 

costumavam ficar em silêncio enquanto faziam as tarefas, conversavam pouco entre si, 

principalmente para conferir as respostas encontradas e às vezes alguns paravam de 

fazer e ficavam esperando a correção para copiar do quadro. A maioria pareceu não se 

sentir confiante para ir ao quadro resolver alguma questão, nas poucas vezes em que 

houve esse convite. 

Como descrito no eixo anterior, durante a segunda fase do trabalho de campo, o 

aumento da frequência das experiências de êxito foi uma influência positiva para uma 

maior persistência nas tarefas seguintes e mais empenho na superação das dificuldades.  

A dinâmica das aulas propiciou o atendimento de dúvidas quando o aluno 

julgava necessário, porém buscando diminuir a procura por ajuda externa, de forma que, 
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também está presente são mostrados a seguir.

 

Episódio 15: “Medições em triângulos

A segunda aula da sexta semana foi acompanhada somente no 3ºB. Pedi aos alunos 

para formarem 5 grupos, eles 

um grupo.  

Distribuí os materiais para fazerem a atividade 1

na aula anterior (cada grupo recebeu quatro objetos feito em material emborrachado, cada um 

era um tipo de triângulo, como mostrado na figura a seguir).

gradativamente, começassem a perceber que eram capazes e que podiam lidar com as 

tarefas de forma cada vez mais autônoma. As tarefas eram organizadas em nível 

crescente de dificuldade de modo a aumentar as chances de sucesso nas primeiras 

tarefas e gerar um círculo virtuoso (consigo realizar a tarefa, animo-me

consigo realizar a seguinte e assim sucessivamente). Simultaneamente, as tarefas 

também procuravam instigar a curiosidade para aprender assuntos novos e a persistência 

na realização de tarefas mais complexas. Os alunos passaram a conversar mais entre si

enquanto resolviam as atividades, discutindo e auxiliando-se mutuamente. Situações de 

esforço e superação das dificuldades podem ser observadas em vários episódios: 1

91), 2- “Aplicando o Teorema de Pitágoras”(p.

“Utilizando o transferidor”(p.98), 6- “Cerca para horta”

(p.110), 11- “Piso e rodapé”(p.117). Outros episódios em que isso 

também está presente são mostrados a seguir. 

edições em triângulos”  (segunda e terceira aulas da sexta semana)

sexta semana foi acompanhada somente no 3ºB. Pedi aos alunos 

formarem 5 grupos, eles organizaram-se rapidamente, ninguém ficou sem se inserir em 

Distribuí os materiais para fazerem a atividade 1acima, que estava na folha recebida

na aula anterior (cada grupo recebeu quatro objetos feito em material emborrachado, cada um 

era um tipo de triângulo, como mostrado na figura a seguir). 
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Figura 9. Materiais utilizados na segunda aula da sexta semana. (Fonte: arquivo pessoal da 

pesquisadora). 

Eles fizeram a atividade conversando bastante e fazendo perguntas, no início pareciam 

não ter entendido o que era para ser feito, alguns perguntaram o que era triângulo retângulo, 

outros perguntaram se “elevar ao quadrado é multiplicar pelo mesmo valor”. O professor e eu 

ficamos circulando pela sala respondendo essas perguntas. Os alunos pareciam empenhados 

na tarefa, ninguém estava fazendo outra coisa, não pareciam cansados nem entediados. 

Quando concluíram essa atividade, eu fiz a correção no quadro, anotando o que eles 

respondiam. Depois de completar a tabela, perguntei o que eles perceberam fazendo esses 

cálculos. Rapidamente mais de um aluno respondeu que a soma (a²=b²+c²) só funcionava se 

fosse triângulo retângulo. Eu expliquei que estavam certos, que essa relação funciona sempre 

em triângulos retângulos, que já foi provada em Matemática e é chamada de Teorema de 

Pitágoras54. Depois expliquei o que é hipotenusa e cateto, fiz anotações no quadro com o 

desenho e o enunciado do teorema. Depois, resolvemos dois exemplos em que era dado o 

triângulo e utilizamos o teorema para verificar se era retângulo. Os alunos anotaram no 

caderno, perguntei se entenderam e respondem que sim. 

A terceira aula da semana foi acompanhada nas duas turmas. Comecei relembrando o 

Teorema de Pitágoras, anotei no quadro novamente o enunciado do teorema, alguns alunos 

copiaram, porque não estavam presentes na aula anterior. Em seguida, informei que iríamos 

continuar as atividades sobre o Teorema de Pitágoras e distribuí a folha de atividades: 

                                                 
54 O foco das aulas neste primeiro momento era provocar  experimentação e a descoberta por parte dos 
alunos buscando levá-los a compreender os fatos enunciados sem enfatizar ou desenvolver justificativas 
logicamente mais elaboradas ou propor a diferenciação genérica entre o enunciado de um teorema e o de 
sua recíproca. Esses aspectos, ainda que considerados importantes, foram, intencionalmente, deixados 
para serem tratados em momentos posteriores do curso. 



 

 

Antes que os alunos começassem a 
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os cálculos, aplicando o teorema, como havia sido feito na aula anterior.
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depois, não usaram a equação e não sabiam que teria que fazer raiz quadrada, falei que 

precisavam encontrar o valor da distância, que aquele número era a distância ao quadrado, e 

eles ficaram pensando). Meire pediu ajuda mais de uma vez para fazer as operações de 

multiplicação, com inteiros e decimais. Gustavo perguntou se iria ter prova, respondi que sim, 

mas que não sabia a data. Alguns alunos terminaram antes e ficaram conversando 

(provavelmente sobre outros assuntos) e os demais continuaram concentrados resolvendo, 

conversando muito pouco. No final da aula, havia 20 alunos. 

No 3ºA, os alunos encontram muitas dificuldades para fazer a primeira questão, 

perguntavam várias vezes para mim e para o professor, muitos falaram que não sabiam nem 

como começar. Depois de responder a várias perguntas, como as dúvidas eram muito 

parecidas, fui ao quadro e expliquei para a turma toda, orientando que precisariam utilizar o 

teorema, elevar ao quadrado cada medida, para ver se a soma dos quadrados de dois lados 

seria igual ao quadrado do maior lado. Eles voltaram a fazer, sem muitas dúvidas, mas alguns 

não haviam entendido, o professor e eu ficamos circulando pela sala ajudando-os a resolver. 

Todos pareciam muito esforçados em resolver a tarefa, conversavam entre si (pedindo ajuda, 

conferindo respostas). Sobre a questão 2, alguns alunos conseguiram resolver parcialmente, da 

mesma forma como aconteceu na outra turma, e um aluno falou com a colega que teria que 

fazer raiz quadrada. Após essa aula, houve o intervalo, mas alguns alunos continuaram 

resolvendo as atividades. Pareciam estar com vontade de fazer, para saber o resultado, 

empenhando-se mais do que de costume. Talvez não queriam interromper a resolução, estavam 

concentrados, ou pode ser que estavam gostando de fazer a atividade e por isso não pararam. 

(Trecho do diário de campo, segunda e terceira aulas da sexta semana) 

Neste episódio, as turmas tiveram muitas dificuldades com as atividades, 

principalmente no 3ºA, até mesmo para entender o que era para ser feito, mas tentaram 

fazer sozinhos inicialmente, mantiveram-se persistentes, esforçaram-se discutindo entre 

si e fazendo perguntas aos professores, sem desistir ou mostrar desânimo com a 

situação. 

 

Episódio 16: “Atividades de revisão sobre Teorema de Pitágoras” (terceira ou 

quarta aula da sétima semana) 

A terceira aula da semana no 3ºB foi da mesma forma que a quarta aula no 3ºA: 

continuação da revisão trabalhando a atividade seguinte.  



 

Eu informei que iríamos continuar a revisão das matérias estudadas, que poderiam se 

sentar em duplas e distribuí as folhas. 
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individualmente55, apenas conferindo as respostas, e, no 3ºA, houve mais duplas do que no 3ºB. 

Depois que Geovana chegou e se sentou perto de Fernanda, as duas fizeram a atividade em 

dupla.  

Aparentemente, a maioria dos alunos estava conseguindo resolver os problemas 

utilizando o teorema de Pitágoras, sem muitas dificuldades. Quase todos ficavam resolvendo as 

atividades durante todo o tempo disponível para isso, faziam algumas perguntas, mas, na maior 

parte das vezes, queriam saber se estavam resolvendo corretamente.  

No 3ºB, o professor foi ao quadro explicar sobre o uso da fórmula a²=b²+c² para 

auxiliar alguns alunos que tinham dúvida, principalmente em isolar a incógnita. Mais tarde, 

uma aluna perguntou-me se a resposta que havia encontrado estava certa, eu disse que sim, e 

ela falou para o professor animada “Célio, eu tô dando conta, Célio! Tô desenvolvendo!”.  

No 3ºA, as dificuldades também diminuíram, mas alguns alunos ainda não sabiam 

diferenciar muito bem os catetos da hipotenusa quando utilizavam a fórmula. O professor foi ao 

quadro e explicou para alguns sobre o uso da fórmula, que a letra ‘a’ estava representando a 

hipotenusa e as outras letras eram os catetos. Mais tarde, ele foi novamente ao quadro e 

explicou a diferença entre catetos e hipotenusa, que era uma dúvida frequente entre os alunos. 

Em outro momento, o professor chamou a atenção para a operação de elevar ao quadrado, que 

era multiplicar o número por ele mesmo e não multiplicar por dois.  

Nas duas turmas,houve mais dúvidas sobre a última questão, em que era necessário 

fazer transformação de unidades de medidas (metro e centímetro). (Trecho do diário de campo, 

terceira ou quarta aula da sétima semana). 

 

Neste episódio, foi perceptível que, de forma geral, a turma conseguiu, com 

persistência, superar suas dificuldades em relação às atividades envolvendo o Teorema 

de Pitágoras. Conseguiram, inclusive, esclarecer dúvidas sobre determinados conteúdos 

que não foram focalizados no projeto, mas foram utilizados, como operações numéricas 

e algébricas. Em aulas anteriores sobre o mesmo tema, os alunos pediram ajuda mais 

vezes, conversaram muito, esforçaram-se e, aos poucos, foram ficando mais confiantes. 

Indícios dessa confiança são evidentes nos episódios comentados anteriormente: 12- 

“Problema das paredes”(p.118), 15- “Medições em triângulos”(p.140) e 2-“Aplicando o 

Teorema de Pitágoras”(p.94). 

                                                 
55A opção por fazer a atividade individualmente pode ter razões diferentes, dependendo do aluno. No caso 
de um aluno que costuma pedir ajuda, a tentativa de fazer sozinho pode indicar uma vontade de verificar 
os próprios conhecimentos, de buscar certa autonomia para resolver as tarefas. No caso dos alunos que se 
dispersam facilmente, não se mantêm muito concentrados, essa pode ser uma forma de evitar conversar 
sobre outros assuntos, desviar a atenção. No caso de alunos que têm facilidade em resolver as atividades, 
pode ser que não estejam muito dispostos ajudar o colega. 
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De acordo com Bandura (1977), um indivíduo que possui crenças de 

autoeficácia mais robustas manifesta mais persistência, gastando mais tempo e se 

esforçando na realização de uma tarefa, ainda que passe por obstáculos. Essa 

persistência gera ações de autorregulação que reforçam a percepção de eficácia. 

Na entrevista final (31-03 a 04-04-2014), os alunos foram convidados a se 

manifestar56 sobre como se sentiam quando uma tarefa era proposta durante o projeto. 

As respostas mencionavam‘tentar’ fazer, ‘conseguir’ fazer, ‘achar’ fácil: 

“Ah, eu achava que era fácil, eu ia saber. Às vezes eu sabia, e tentava, 
tentava, mas não sabia se era aquilo mesmo que eu ia fazer, sabe? Se 
tava certo ou não. Ficava na dúvida daquilo ali.” (Edna). 
“[Pensava] que iria conseguir! Foi bem explicado” (Diego).  
“Ah, eu não fazia não, algumas eu não fazia não. Esperava vocês 
fazerem, porque eu não dava conta” (Geovana). 
 

Dependendo da resposta, logo em seguida foi perguntado: “você pensava que ia 

conseguir fazer ou achava que não ia dar conta?” Seis alunos responderam sim e três já 

haviam comentado isso antes. Fernanda e Gabriela declararam que às vezes achavam 

que sim, às vezes não. Geovana disse que tentava fazer, mas muitas ela não fez, disse 

que conversava muito. 

“Eu achava que eu conseguia, mas a hora que eu não conseguia eu já 
vou pedindo ajuda mesmo” (Meire). 
 “Não, de início, eu achava que não ia conseguir. Até, como diz, ir 
tentando, né. De primeiro assim, eu achava que não ia conseguir.... aí 
depois já... já não tava tão difícil” (Marlene). 
“Ah, eu assim, ficava torcendo pra eu conseguir, né, porque igual, 
como eu tenho essa, essa... dificuldade com Matemática, não, eu tenho 
que conseguir, porque senão não vai adiantar nada eu estar estudando, 
né?” (Vanda). 
 

Essas respostas indicam que quase todos os alunos sentiam alguma confiança em 

realizar as atividades ou estavam dispostos a tentar e se esforçar, mesmo com a 

possibilidade de ter dúvidas. Esse é um aspecto importante na mobilização das crenças 

de autoeficácia, podendo levar a contribuições positivas por se tratar da superação de 

obstáculos através de esforço persistente (BANDURA, 1997).  

Ao serem questionados sobre o que faziam quando não conseguiam fazer ou não 

entendiam uma atividade, quase todos responderam que pediam ajuda, perguntando ao 

professor ou colega. Somente Geovana respondeu que esperava a correção para copiar 

ou copiava de alguém. 

                                                 
56 Questão 3) Nesse ano, quando uma atividade era proposta para você fazer, o que você pensava? Você 
pensava que ia conseguir fazer ou achava que não ia dar conta? Explique. (entrevista final). 
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Em seguida, perguntamos: “Antes de pedir ajuda, você se esforçava para tentar 

fazer sozinho?”. Quase todos também responderam que sim.  

“Esforço. Toda vez eu tento fazer sozinho” (Amilton). 
“Com certeza” (Carlos). 
“Na maioria das vezes” (Gustavo).  
 

E na continuação: “você pensava em desistir ou continuava tentando?” Quase 

todos responderam que continuavam tentando:  

“Não, desistir não, nunca” (Vanda). 
“Continuava tentando, até... ainda mais que podia usar calculadora57, 
calculadora tinha muita opção, né, você ia lá na frente e voltava atrás, 
agora quando é sem calculadora que é mais difícil” (Amilton). 
 “Até quando eu sabia eu continuava, mas quando eu não sabia eu 
pedia ajuda mesmo” (Diego). 
“Não, tentava. Continuava, tentando, pra ver se eu conseguia” (Edna). 
 “Não, tentava. Se eu visse que eu não dava conta, eu perguntava” 
(Francisco).  
 

Gabriela respondeu que “tentava uma vez, se eu não desse conta, eu perguntava, 

se eu não entendesse eu largava pra um lado”. Geovana respondeu que nem fazia. 

As respostas dadas às questões mencionadas estão de acordo com o que havia 

sido observado nas aulas: os alunos (quase todos) relataram que se esforçavam, 

tentavam fazer as tarefas sozinhos, não desistiam quando sentiam dificuldade e pediam 

ajuda quando consideravam necessária. Ao longo do processo, provavelmente 

perceberam que a persistência geralmente trazia bons resultados em termos de 

desempenho. Na teoria Social Cognitiva, tais aspectos são associados ao fortalecimento 

da autoeficácia. O incentivo dos professores, reconhecendo e estimulando o aluno a 

buscar superar os obstáculos na realização das tarefas, é uma forma de auxiliá-lo no 

desenvolvimento de habilidades autorregulatórias, o que segundo Pajares e Olaz (2008) 

pode contribuir para promover a aprendizagem e a confiança acadêmica. 

A persistência e o esforço podem também ter sido estimulados pela observação 

de modelos semelhantes. Em sala de aula, os alunos pareciam sempre atentos aos 

colegas, ao que estão fazendo, observando e perguntando a respeito das atividades. 

Nesse processo, provavelmente os alunos observam os outros e pensam em si mesmos, 

de forma que, quando alguns colegas conseguem realizar a atividade, isso pode ser um 

incentivo, mesmo que pequeno, para que os demais continuem persistentes em suas 

tentativas. A própria organização escolar em turmas nas quais todos estão na mesma 

                                                 
57 A questão do uso da calculadora pode ser mais explorada nas aulas. No projeto desenvolvido, esse 
aspecto não foi focalizado, mas tem muitas potencialidades, como já mostrado por algumas pesquisas, e 
novos estudos na EJA podem trazer mais contribuições nesse sentido. 



160 
 

etapa, remete à ideia de que os alunos de uma turma são semelhantes em relação aos 

conhecimentos e ao aprendizado, embora haja muitas diferenças individuais. Segundo 

Bandura (1997), na escola os conhecimentos dos alunos são avaliados, testados e 

socialmente comparados. Essa comparação pode ser prejudicial quando o aluno se sente 

inferiorizado diante dos colegas, mas quando se sente semelhante a eles, observar os 

outros pode auxiliar a acreditar mais em si próprio. A observação de modelos 

semelhantes traz informações sobre possíveis resultados das ações do observador, desde 

que este considere que o modelo possui capacidades semelhantes com as suas próprias 

(BZUNECK, 2001). Por exemplo, quando o aluno vê um colega indo ao quadro 

resolver uma questão, pode inferir dessa situação que ele próprio também é capaz de 

fazê-lo, caso veja no colega um modelo parecido, diferentemente do professor, cuja 

ação de ir ao quadro explicar todos os dias provavelmente não fornece aos alunos 

indicação de que eles também conseguem fazer isso. 

Além disso, a persistência observada em muitas situações nas duas fases do 

trabalho de campo também se relaciona à motivação de cada aluno, às metas pessoais 

deles, à relevância atribuída por eles à escola e às aulas de Matemática. Nas falas dos 

alunos, é perceptível como os esforços e a perseverança são alimentados pela busca da 

satisfação pessoal em conseguir terminar a etapa escolar com bom aproveitamento. O 

retorno à escola pelos alunos da EJA, muitas vezes é um investimento pessoal em um 

aspecto de suas vidas que é considerado importante, buscando crescimento cultural, 

social e econômico, e, para isso, são necessários dedicação e esforço, já que esse 

processo pode trazer muitos desafios (BRASIL, 2006). Fonseca (2007) também se 

refere à luta pessoal em que os estudantes da EJA se engajam quando optam por 

retornar à escola e aponta a importância de se investigar os sentidos que eles conferem 

ao aprendizado da Matemática na escola, destacando que esses alunos não consideram a 

matemática ‘dispensável’: “o questionamento dos educandos jovens e adultos pousa 

sobre os modos de matematicar, mas não sobre a importância de o fazer” (FONSECA, 

2007, p.75, grifo da autora). Esse aspecto também esteve presente nas respostas dos 

participantes, em que comentam sobre a importância de estudar matemática, alguns 

associam o fato de gostar da matéria com a sua utilidade prática (como será abordado 

mais adiante, no próximo eixo). Essa questão se insere no contexto mais geral da 

importância que esses alunos atribuem à escolarização. 

Na entrevista inicial, quando foi perguntado o porquê de voltar a estudar, a 

maioria das respostas se referiu à vontade e/ou necessidade. Vários alunos (André, 



161 
 

Diego, Geovana, André, Edna, Fernanda, Amilton, Francisco, Gustavo e Higor) 

destacaram a necessidade, a ideia de que estudar “faz falta” ou aumenta a chance de 

conseguir melhores condições de vida: 

“Ah, porque faz falta. Hoje em dia faz muita falta, porque se você não 
tem o terceiro ano você não tem nada. As pessoas assim... às vezes um 
emprego, você perde um emprego porque você não tem terceiro ano. 
Terceiro ano é importante, e eu pretendo continuar estudando, não 
parar mais” (Geovana). 
 “Pra acabar os estudos e procurar coisa melhor” (Francisco). 
“Olha, primeiro que eu trabalho na escola estadual e eles ficam só 
falando de concurso. Igual... já ia chegar nesse ponto aí de falar 
também, que eu tenho vontade de aprender, porque se eu não aprender 
direito como é que eu vou fazer a prova do concurso? Então mais é 
isso também, e outra também, pra aprender, pra interagir, enfim, pra 
aprender uma outra coisa, por exemplo, pegar uma outra profissão” 
(Meire). 
 

Marlene e Vanda associam a conclusão dessa etapa escolar à realização de um 

sonho: “Eu decidi porque o meu sonho era concluir o terceiro ano” (Marlene). Carlos 

foi o único que declarou que voltou a estudar para “encher o tempo”. 

Para a maioria desses alunos, a conclusão do Ensino Médio representa um 

acontecimento importante, que pode propiciar outras mudanças em sua vida, 

principalmente em relação à vida profissional. Indo além da vontade de obter a 

certificação, boa parte deles mostra também a preocupação com o aprendizado e o bom 

desempenho nas disciplinas, como será abordado mais adiante na análise de outro eixo, 

sobre a autoavaliação e os padrões pessoais. 

Considerando os dados discutidos em relação às situações de persistência e 

esforço durante as aulas, verificamos que os alunos vivenciaram muitas experiências de 

superação de obstáculos através do seu empenho, e o sucesso atingido nessas situações 

estimulava ainda mais a persistência para as atividades seguintes, mesmo que fossem 

mais complexas. Isso traz informações a respeito da mobilização das crenças de 

autoeficácia dos alunos, já que a autoeficácia influencia no quanto as pessoas são 

persistentes frente às adversidades (PAJARES e OLAZ, 2008). Essa busca pela 

superação das dificuldades muitas vezes estava presente nas vontades e nos desejos 

pessoais dos alunos e foi incentivada nas aulas, através da forma como eram discutidas 

as dúvidas e respondidas as perguntas, além do estilo das atividades.  

 

5.2.2. Persistência e superação de obstáculos durante as atividades avaliativas 
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Na primeira fase do trabalho de campo, antes do início do projeto de Geometria, 

a forma de avaliação do professor não incluía prova (individual sem consulta): era feita 

a partir da frequência e participação nas aulas e de um exercício avaliativo (em dupla, 

com consulta ao caderno) ao final do bimestre. A aula em que aconteceu o exercício 

avaliativo é descrita no episódio a seguir: 

 

Episódio 17: “Exercício avaliativo” (25/11/2013, primeira fase) 

No dia 25-11-13, no 1º, 3º e 4º horários, os alunos fizeram um exercício avaliativo, em 

dupla, com consulta ao caderno. Estavam um pouco agitados, dizendo que era ‘dia de prova’. 

O professor passou no quadro quatro questões sobre Progressão Aritmética muito parecidas 

com as que haviam sido feitas nas aulas anteriores e, em seguida, escreveu as fórmulas que 

precisariam para resolver. As duplas formadas foram as seguintes: (1) Edna e Amilton, (2) 

Gabriela e NP1, (3) Diego e NP2, (4) Gustavo e Francisco, (5) Carlos e NP3, (6) Fernanda e 

Geovana. O professor pediu à Vanda para se juntar à dupla (5) e a Meire para se juntar à 

dupla 1. Adriano e André chegaram atrasados. O professor solicitou a Adriano que ele se 

juntasse a NP4 (formando dupla 7). Em seguida, pediu que Marlene formasse um trio com eles. 

Depois perguntou se André tinha dupla, ele respondeu que iria fazer sozinho. 

Carlos: “A fórmula no final é só para a [questão] 4?” 

Professor: “Para todas”. 

Diego: “Aquela da soma é só quando pede a soma?”. 

Professor: “É, mas eu não pedi soma aí não”. 

Outro aluno chegou atrasado e formou dupla (8) com André. 

As duplas pareceram empenhadas para resolver, conversaram entre si bem mais que o 

de costume, alguns alunos usaram a calculadora e todos consultaram o caderno, folheavam-no 

bastante, como se procurassem algo que pudesse ajudar, alguma questão parecida. Durante 

todo o tempo, ficaram resolvendo, pensativos, escreviam muito e apagavam muito também o 

caderno. O professor respondeu a algumas perguntas dos alunos (pareciam ser dúvidas sobre 

as questões). Quando o primeiro horário estava chegando ao fim, o professor falou que 

restavam dez minutos e Gustavo falou “Tá ficando é doido”. Parecia que nenhuma dupla havia 

terminado e que estavam com dificuldades, ficaram ainda mais agitados e falando muito.  

Geovana afirmou: “Ah não, não dou conta”.  

Os trios (7) e (1) e a dupla (6) eram os que mais conversavam. No trio (5), todos 

folheavam o caderno. Os alunos não pareciam nervosos, mas sim preocupados, concentrados 

na atividade, esforçando-se muito, essa foi a aula em que observei maior interação e conversa.  

No intervalo, o professor disse-me que esse exercício avaliativo não iria influir 

significativamente na nota dos alunos, que era só para saber como estava o aprendizado deles. 
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No terceiro horário, os alunos receberam, corrigidas, as folhas de exercícios que 

haviam feito no primeiro horário. Ficaram alguns minutos olhando as folhas, alguns 

pareceram indiferentes ao resultado, olharam para a folha e a expressão do rosto não mudou, 

não comentaram nada entre si, mas o trio (7) pareceu indignado, os alunos pareceram 

surpresos, comentando, observando atentamente a folha e balançando a cabeça negativamente. 

O professor passou no quadro mais três questões. Gabriela ficou com a cabeça abaixada sobre 

a carteira durante alguns segundos e parecia desanimada.  

Os alunos estavam concentrados resolvendo, mas nem todos escreviam, era uma folha 

por dupla ou trio. A dupla (2) terminou primeiro e entregou a folha ao professor, depois o trio 

(7) também fez isso. O professor olhou cada avaliação e devolveu-as para que eles 

modificassem algo. André tentou obter informações de outras duplas, Diego parecia estar 

resolvendo sozinho, Carlos estava bem empenhado e Vanda se distraiu por um tempo. Nas 

duplas (4) e (6), os alunos resolviam juntos e consultavam o caderno. De forma geral, os alunos 

movimentavam-se, olhavam ao redor, estavam inquietos, mas Vanda e outro aluno (não-

participante) ficaram um tempo parados. Carlos conversou com a dupla (6), o trio (5) 

terminou, Vanda começou a ler um livro, o trio (8) terminou também. Quando faltava meia 

hora para terminar a aula, somente a dupla (4) e o trio (1) ainda estavam resolvendo, os outros 

foram embora, exceto Vanda e Marlene. Meire falou: “Se eu pegar recuperação, eu vou 

parar”. Depois de um tempo, o professor disse “Essas questões estão no caderno de vocês” e 

Meire: “Nessas horas, a gente não acha nem para colar” . No final da aula, eles entregaram a 

folha, não percebi se terminaram de fazer. (Trecho do diário de campo, primeira fase, 

25/11/2013). 

 

Neste episódio, o comportamento dos alunos foi muito diferente das outras 

aulas, por ser a situação de avaliação: conversaram bastante e consultaram o caderno 

várias vezes, o que não eram ações usuais anteriormente. Naquele momento, não 

poderiam fazer o que às vezes faziam em outras aulas: perguntar ao professor ou 

simplesmente não realizar a tarefa, então precisaram se esforçar mais para conseguir 

resolver sozinhos. Pareciam preocupados em conseguir resolver as questões (enquanto 

nas outras aulas pareciam tranquilos), mesmo sabendo que a nota nesse exercício 

avaliativo não seria decisiva para a aprovação em Matemática.  

O episódio seguinte diz respeito ao dia da avaliação, na segunda fase do trabalho 

de campo, ao final do desenvolvimento do projeto com Geometria. 

 

Episódio 18: “Avaliação individual”  (24/03/2014, segunda fase) 

Em cada turma, a primeira e a segunda aulas da semana (que aconteceram no mesmo 



 

dia), foram dedicadas à realização da avaliação, composta por duas partes, uma parte para 

cada aula. No 3ºA, a primeira parte da avaliação

parte no quarto horário. No 3ºB

intervalo de 15 minutos. Todos os quinze participantes da pesquisa estavam presentes nesse 

dia, sendo três deles do 3ºA e doze no 3ºB. 

preferi não interferir), deveriam ser feitas individualmente

sem utilizar calculadora. 
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a primeira parte da avaliação foi no primeiro horário do dia
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Antes da prova, em cada turma, falei para ficarem tranquilos, já que haviam estudado 

tudo o que estava ali. Disse ainda que já haviam f

sabiam como fazer, era só colocar no papel. Também não precisavam ficar preocupados, 

haveria tempo suficiente para resolverem tranquilos. Antes de distribuir as provas, entreguei 
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haveria tempo suficiente para resolverem tranquilos. Antes de distribuir as provas, entreguei 



 

para eles uma pequena lista d

Na primeira parte da prova no 3ºA, os alunos começaram a resolver as questões em 

silêncio, pareciam muito concentrados, só paravam para olhar para o relógio na parede da 

sala, às vezes olhavam para os lados. Alguns apagavam muit

frente do quadro, o professor circulou pela sala algumas vezes. Uma parte dos alunos chegou 

com atraso. Alguém perguntou se poderia usar calculadora, o professor respondeu que não. Eu 

falei que não precisavam se preocupar

tranquilamente sem calculadora. 

Os participantes (Edna, Carlos e Amilton) 

alguns minutos olhando atentamente para a folha pensativos

diretor foi à sala e ficou alguns minutos falando sobre a eleição de representantes discentes do 

colegiado. Carlos parou de fazer a prova por alguns minutos, tirou os óculos, depois 

recomeçou, ficou lendo, escreveu pouco. Edna apagou várias vezes sua folha

havia cerca de 25 alunos, o professor começou a recolher as provas, mas, aparentemente, a 

maioria não havia terminado, muitos alunos chegaram atrasados

Na primeira parte da prova no 3ºB, a turma precisou primeiramente organizar as 

carteiras, porque estavam em grupos, a prova começou com 10 minutos de atraso, havia 35 

alunos. Ao iniciar a prova, Marlene saiu da sala para atender o celular. Após 

aproximadamente 12 minutos do início da prova, André terminou. Os outros 

bastante concentrados resolvendo. A partir da metade da aula, alguns alunos c

ficar agitados, fizeram comentários, barulho, foi necessário pedir silêncio várias vezes. A 

maioria continuou com expressão séria, pensativa, fazendo a prova. Gustavo fez uma

alguns segundos, passou as mãos no rosto, depois recomeçou

novo, ela não atendeu e voltou a fazer a prova. Geovana terminou e passou alguns minutos com 

os braços cruzados, a expressão do rosto

hora após o início da prova, os alunos Vanda, Geovana, Adriano, Gabriela, Diego, Higor e 

André entregaram suas provas. Gustavo, Meire e Marlene pareciam muito empenhados. Após 

alguns minutos, Gustavo entregou a prova. O professor 

para eles uma pequena lista de fórmulas para consulta: 

Na primeira parte da prova no 3ºA, os alunos começaram a resolver as questões em 

pareciam muito concentrados, só paravam para olhar para o relógio na parede da 

sala, às vezes olhavam para os lados. Alguns apagavam muito a folha. Eu fiquei em pé na 

frente do quadro, o professor circulou pela sala algumas vezes. Uma parte dos alunos chegou 

com atraso. Alguém perguntou se poderia usar calculadora, o professor respondeu que não. Eu 

falei que não precisavam se preocupar, porque as contas eram simples, poderiam ser feitas 

tranquilamente sem calculadora.  

Os participantes (Edna, Carlos e Amilton) pareciam estar muito concentrados, ficavam 

lhando atentamente para a folha pensativos e depois escreviam um pouco

diretor foi à sala e ficou alguns minutos falando sobre a eleição de representantes discentes do 

colegiado. Carlos parou de fazer a prova por alguns minutos, tirou os óculos, depois 

recomeçou, ficou lendo, escreveu pouco. Edna apagou várias vezes sua folha. No final da aula
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Na primeira parte da prova no 3ºB, a turma precisou primeiramente organizar as 

porque estavam em grupos, a prova começou com 10 minutos de atraso, havia 35 

alunos. Ao iniciar a prova, Marlene saiu da sala para atender o celular. Após 

aproximadamente 12 minutos do início da prova, André terminou. Os outros 

te concentrados resolvendo. A partir da metade da aula, alguns alunos c

comentários, barulho, foi necessário pedir silêncio várias vezes. A 

maioria continuou com expressão séria, pensativa, fazendo a prova. Gustavo fez uma

alguns segundos, passou as mãos no rosto, depois recomeçou. O celular de Marlene tocou de 

novo, ela não atendeu e voltou a fazer a prova. Geovana terminou e passou alguns minutos com 
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hora após o início da prova, os alunos Vanda, Geovana, Adriano, Gabriela, Diego, Higor e 

André entregaram suas provas. Gustavo, Meire e Marlene pareciam muito empenhados. Após 
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maioria continuou com expressão séria, pensativa, fazendo a prova. Gustavo fez uma pausa de 

. O celular de Marlene tocou de 
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autorizou os alunos para sair, aos 
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poucos, para o intervalo. Faltando cerca de 5 minutos para terminar o horário, apenas Meire e 

Marlene estavam fazendo a prova, pareciam se esforçar muito. Marlene comentou comigo que 

seu telefone tocou no início da aula e ela se assustou muito pensando que havia acontecido 

algum problema na família, que não era nada, mas, com isso, ficara nervosa na hora da prova. 

Chegando ao fim da aula, Meire disse “Ah, eu vou entregar do jeito que tá”, mas ficou mais um 

pouco tentando. Marlene entregou a prova falando que não ia mais “esquentar cabeça”, que 

“deu branco”, que já tinha apagado muitas vezes e feito de novo. Em seguida, Meire disse: 

“Ah, vou deixar, é bom pra eu aprender depois”, e entregou a prova também. Perguntou se 

teria que entregar a outra folha (lista de fórmulas) e eu afirmei que não, porque precisaria usar 

no outro horário. Ela perguntou “no outro horário?” e eu disse que teria a segunda parte da 

prova, ela pareceu desanimada: “tem mais prova de novo? Eu já não fiz nada nessa aí!”. 

Durante o intervalo, Marlene falou comigo que na aula ela estava fazendo tudo certinho, mas 

que na hora da prova não conseguiu. Disse que em prova ela já ficava nervosa e que se 

assustou com o telefone e, por isso, foi ainda pior. Meire comentou que não estava passando 

muito bem e estava com consulta médica marcada. Outros alunos comentaram que tiveram 

dificuldades com a terceira questão. 

Na segunda parte da prova no 3ºB, os alunos começaram a resolver em silêncio e 

quietos. Comportaram-se da mesma forma que na outra aula, resolvendo concentrados, alguns 

alunos às vezes olhavam para os lados. Após menos de 10 minutos do início, Gustavo parou de 

fazer a prova (não foi possível ver se ele havia terminado), olhava para a frente, para os lados, 

às vezes para a folha.  

Após cerca de 17 minutos do início da prova, Vanda abaixou a cabeça sobre a carteira, 

ficou assim durante cerca de 7 minutos. Diego também fez isso, por pouco mais de um minuto. 

Quando os alunos foram terminando de fazer a prova, entreguei uma folha com as perguntas 

sobre como foi a realização da prova (Quinta Tirinha) e eles responderam (ver perguntas e 

respostas no Apêndice 7). Alguns entregaram no mesmo dia, outros levaram para casa e 

entregaram na aula seguinte, porque não deu tempo de fazer. Meire e Marlene ficaram 

concentradas o tempo todo. Nessa aula, durante quase todo o tempo, os alunos não falaram 

tanto quanto na outra aula, nem fizeram muito barulho, mas, no final, foi necessário pedir 

silêncio várias vezes. Na metade da aula, todos ainda estavam fazendo a prova, quando 

faltavam 20 minutos para o fim da aula, Adriano, Diego, Gabriela e Vanda haviam terminado 

suas provas. Quando restavam 5 minutos, poucos alunos ainda estavam fazendo as questões 

(incluindo Marlene). 

Na segunda parte da prova no 3ºA, os alunos começaram a resolvê-la concentrados, em 

silêncio. Após 15 minutos do início, Carlos terminou de fazer a prova. A partir da metade da 

aula, os alunos começaram a ficar agitados, fazendo barulho, conversando, pareciam 

preocupados, tensos, com muitas dificuldades. Comecei a entregar a Quinta Tirinha com 
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perguntas para os alunos que terminavam. Edna ficou um tempo olhando para a prova sem 

escrever, parecendo estar pensativa, depois apagou, tentou olhar a prova de Amilton. Quando 

faltavam alguns minutos para terminar a aula, o professor começou a recolher as provas e 

disse que quem tivesse terminado poderia ir embora. Quase todos saíram, muitos parecendo 

desanimados. Edna continuou mais um pouco resolvendo a prova, Amilton havia terminado. 

Uma aluna estava tentando fazer uma questão (havia comentado antes que não estava dando 

certo, reclamou com o professor por não poder usar calculadora), tentou várias vezes, no final, 

começou a chorar. O professor foi conversar com ela, tentando acalmá-la, e outra aluna (que 

já havia terminado) falou que queria pegar a prova de volta para ele também ajudá-la a fazer. 

No fim da aula, Edna parecia desanimada e disse para o professor que ele poderia ter deixado 

consultar o caderno. 

Os alunos pareciam preocupados com o resultado da prova, mesmo sabendo que na 

distribuição dos pontos do bimestre a nota da prova valeria menos do que a presença nas aulas 

e o caderno, ou seja, essa nota não era essencial para serem aprovados. Durante as aulas e na 

avaliação, aparentemente eles se empenhavam para acertar e ficavam desanimados com os 

erros. (Trecho do diário de campo, segunda fase, 24/03/2014). 

 

Neste episódio da prova, o comportamento dos alunos foi diferente das outras 

aulas, assim como aconteceu no exercício avaliativo do ano anterior: nas aulas durante o 

projeto, eles pareciam mais tranquilos e conseguiam fazer muitas tarefas sem ajuda, 

principalmente na semana de revisão, enquanto na avaliação, as dificuldades foram 

maiores. Em geral, os alunos pareciam muito persistentes enquanto resolviam a prova, 

com empenho e concentração, alguns pareciam estar cansados. O clima durante a prova 

foi um pouco tenso (principalmente no 3ºA), a avaliação individual sem consulta e sem 

calculadora parece ter sido algo muito desconfortável para eles, provavelmente não se 

sentiam preparados para isso. 

Nas duas avaliações realizadas, a interpretação da dificuldade das questões, 

juntamente com a avaliação do próprio desempenho, parecem estar fortemente 

relacionadas com a satisfação (ou não) do aluno consigo mesmo. Isso pode ser 

verificado a partir das suas respostas nas tirinhas. Na tirinha referente ao exercício 

avaliativo feito na primeira fase da observação (segunda tirinha, 26-11-2013), metade 

dos alunos que fizeram respondeu que achou “difícil”, e nenhum destes alunos marcou a 

opção “satisfeito” na pergunta sobre como se sentiu enquanto resolvia as questões, as 

sensações marcadas foram quase todas negativas nesses casos (como “ansioso” e 

“cansado”). Quatro alunos responderam que acharam a prova “fácil”, sendo que dois 
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(André e Adriano) marcaram a opção “satisfeito”. Carlos, Gustavo e Geovana 

responderam que acharam a prova com nível médio de dificuldade, e destes somente 

Geovana relatou sensações negativas (“ansiosa”, “cansada”, “nervosa”). Na quinta 

tirinha (24-03-2014), referente à avaliação feita na última semana em que o projeto foi 

desenvolvido, apenas um aluno (Higor) respondeu que achou a prova fácil, a maioria 

marcou a opção “médio” e cinco alunos marcaram a opção “difícil”. Deste grupo que 

achou difícil, todas as respostas em relação a como se sentiram ao final da prova foram 

sensações negativas: “Inseguro (não sabia se foi bem ou não)” ou “Insatisfeito com seu 

desempenho” ou “Chateado consigo mesmo”. Entre os demais alunos, cinco marcaram 

a opção “Satisfeito com seu desempenho” nesta pergunta. Além disso, apenas Higor 

respondeu que não teve dúvidas ou dificuldades na realização da prova. 

Tais informações coletadas durante o estudo sugerem fortemente que a relação 

dos alunos com a avaliação se alterou. O número de alunos que achou a atividade 

avaliativa difícil diminuiu significativamente, quando comparamos os dois momentos 

citados, mesmo a avaliação na segunda fase sendo maior, com variedade no estilo das 

questões e sem poder consultar o caderno nem conversar com um colega. No entanto, 

nas duas atividades avaliativas, quando houve dificuldade ou dúvida na resolução, 

aparentemente não foram superadas, ou foram superadas parcialmente, já que as 

respostas mostram insatisfação e/ou outras sensações negativas nesses casos. Essa 

insatisfação se relaciona com o padrão pessoal de desempenho que o aluno estabelece 

que deve atingir e também com a autoavaliação que realiza de forma processual, ao 

longo das aulas e na prova, comparando seu desempenho em vários momentos. Embora 

durante as aulas fossem comuns situações em que os alunos consideravam as questões 

difíceis e mesmo assim conseguiam resolvê-las, percebendo seu sucesso após certo 

esforço, o que levava a uma satisfação pessoal, isso não foi comum nas atividades 

avaliativas (na primeira, apenas dois alunos marcaram a opção “satisfeito”, e na segunda 

avaliação cinco marcaram essa opção). Isso sugere que o aluno considera que seu 

desempenho na avaliação poderia (e/ou deveria) ter sido melhor, porque nas aulas 

conseguia fazer isso. Essa questão da autoavaliação e dos padrões pessoais de 

desempenho será abordada mais adiante, em outro eixo temático, com mais dados 

referentes às expressões dos alunos. 

Outras questões das tirinhas são relacionadas à persistência e superação de 

dificuldades durante as avaliações. Na segunda tirinha (26-11-2013), referente ao 

primeiro exercício avaliativo, havia a pergunta: “Quando o professor passou as 
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perguntas, você pensou que iria conseguir resolver?”. Oito alunos responderam “sim”, 

cinco responderam “não”, e um “mais ou menos”. Essa noção de confiança na própria 

capacidade ao iniciar a tarefa influi no esforço e persistência que serão dedicados a ela, 

já que o aluno realiza uma antecipação, uma previsão dos eventos, que pode se tornar 

algo motivador e direcionar suas ações (BANDURA, 2008). Na quinta tirinha (24-03-

2014), referente à avaliação na segunda fase, uma das questões era a seguinte: “Quando 

uma questão parecia difícil, você:” e as opções de resposta eram: “foi persistente e 

insistiu até resolver”, “tentou um pouco e depois desistiu”, “nem tentou”. Nenhum 

aluno marcou esta última opção. Seis marcaram a primeira, oito marcaram a segunda e 

uma aluna marcou as duas opções. As respostas a essas duas questões das tirinhas 

apontam grandes diferenças entre os alunos, sendo difícil identificar alguma tendência 

do grupo de forma mais geral. 

Considerando o que foi abordado neste eixo temático, percebemos que a 

persistência e a superação de obstáculos são aspectos que, durante as aulas em geral, 

foram mais explorados e aprimorados, enquanto nas atividades avaliativas não há 

indícios de melhora significativa nesse sentido. A preparação para a situação de 

avaliação é um aspecto que poderia ter sido mais bem trabalhado, para que a realização 

da prova fosse algo visto com mais naturalidade e os alunos tivessem um desempenho 

mais próximo do que acontecia nas aulas. Como as crenças de autoeficácia se referem 

especificamente a determinadas tarefas, há uma diferença entre a autoeficácia para 

realizar atividades durante as aulas e autoeficácia para fazer uma avaliação. Essas 

tarefas são vistas pelos alunos como sendo muito distintas e assim podem julgar sua 

capacidade em relação a elas de maneira diferenciada. Para Bandura (1977), a 

autoeficácia pode variar em relação à generalidade, já que a pessoa pode se considerar 

eficaz apenas em algumas situações ou em vários contextos. Dessa forma, é necessário 

que os alunos percebam que a realização da prova é algo bastante parecido com o que é 

feito em aula, para que seu senso de autoeficácia construído ao longo das aulas possa 

abranger também a situação de avaliação. 

 

5.3. Relação afetiva estabelecida com a Matemática escolar durante o projeto 

Este eixo aborda os aspectos emocionais e sua relação com a autoeficácia. De 

acordo com a Teoria Social Cognitiva, as crenças de autoeficácia têm como uma de suas 

fontes as ativações emocionais (BANDURA, 1997). O tipo de emoção experimentada 
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durante a realização de uma tarefa fornece indícios da capacidade da pessoa para fazê-

la: a forma como interpreta as sensações negativas, como tensão e ansiedade, pode ser 

prejudicial para a autoeficácia, já que sensações assim tendem a debilitar o desempenho 

e levar a expectativas de novos insucessos (BANDURA, 1997).  

As pessoas muitas vezes percebem sua ativação fisiológica em 
situações de estresse ou que demandam grande esforço como sinais de 
vulnerabilidade ao desempenho inadequado. (...) As reações de 
estresse diante do controle ineficaz geram mais estresse através da 
auto-excitação antecipatória58 (BANDURA, 1997, p. 106, tradução 
nossa). 

 
A interpretação dessas informações pelo próprio indivíduo que as vivencia leva 

em consideração fatores como fonte, intensidade, circunstâncias em que ocorrem as 

emoções (BANDURA, 1977; 1997). Além disso, os estados afetivos influem na 

atenção, no aprendizado e na ativação seletiva de memórias (BANDURA, 1997). 

Assim, buscar cultivar o bem-estar emocional durante as aulas e uma relação afetiva 

agradável com a Matemática pode contribuir positivamente para o fortalecimento da 

autoeficácia matemática dos alunos. Por sua vez, o fortalecimento da autoeficácia 

desempenhará um papel importante na autorregulação de estados afetivos, atuando no 

controle de pensamentos perturbadores do ponto de vista emocional (BANDURA, 

1997). Ao final, teríamos um círculo virtuoso: menos tensão e estresse (associados à 

confiança na própria capacidade) na realização de tarefas matemáticas produzem, 

geralmente, melhores resultados, o que levaria ao fortalecimento das crenças de 

autoeficácia matemática, redução do estresse, etc. 

A análise realizada nesse eixo considerou comportamentos e expressões verbais 

e não verbais dos alunos como indicadores das emoções que estavam vivenciando, bem 

como da forma como se relacionavam com a Matemática, do ponto de vista afetivo. 

Para isso, analisamos as observações registradas no diário de campo (e nas filmagens) 

durante a realização das atividades, das provas, bem como as tirinhas e as entrevistas, 

buscando indícios de emoções relacionadas às tarefas em questão, às lembranças do 

passado, etc. Temos consciência de que o campo das emoções é sutil e difícil de ser 

efetivamente observado, porém nos esforçamos em analisar os dados coletados 

buscando pistas e sinais que nos auxiliassem.  

                                                 
58 “People often read their physiological activation in stressful or taxing situations as signs of 
vulnerability to dysfunction. (…) Stress reactions to inefficacious control generate further stress through 
anticipatory self-arousal”. 
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Organizamos esse eixo da seguinte forma: primeiro, procuramos abordar a 

relação afetiva com a Matemática estabelecida pelos participantes do estudo antes do 

projeto; emoções manifestadas durante as aulas do projeto; emoções e sentimentos 

expressados nas atividades avaliativas. 

 

5.3.1. Relação afetiva com a Matemática estabelecida pelos participantes do estudo 

antes do projeto 

 

No primeiro instrumento aplicado ainda em 2013, procuramos coletar 

informações sobre a relação estabelecida pelo estudante com a Matemática 

(Questionário inicial, 21-10-2013). A primeira pergunta foi a seguinte: “Você gosta de 

estudar Matemática? Explique sua resposta”. As respostas foram diversas. Dos quinze 

alunos participantes, oito responderam “sim”. Três (Adriano, Francisco e Higor) 

explicitaram a utilidade da Matemática no cotidiano como explicação para tal resposta; 

três (Meire, Edna e Vanda) declararam gostar, mas sentiam dificuldades, uma 

(Geovana) afirmou gostar, mas não pretendia aprofundar os estudos na área, e Marlene 

explicou: “gosto de fazer cálculos e lidar com números”. Outras respostas dadas (sem 

explicitar ‘sim’ ou ‘não’), também trataram de aspectos positivos:  

“Quando aprendo uma questão é muito bom dá prazer de fazer mais e mais” 
(Amilton). 
“Às vezes eu gosto e às vezes não. Mas acho muito interessante e me dou 
bem às vezes” (André). 

 

Gabriela e Gustavo responderam “mais ou menos”, comentaram sobre a 

necessidade desse conhecimento. 

“Quando eu estudo, penso nas vantagens que ela traz pra gente na vida 
inteira” (Gustavo).  

 

Carlos também respondeu “mais ou menos” e relatou ter dificuldades. Diego e 

Fernanda responderam negativamente:  

“Não. Porque Matemática é uma matéria complicada” (Fernanda). 
 “De jeito nenhum” (Diego. Não explicou sua resposta). 

 
Observamos que a respostas, embora variadas, mostram apenas dois alunos 

destacando aspectos negativos. Os demais citaram principalmente fatores como a 

utilização prática e as dificuldades em aprender, mas essas dificuldades nem sempre 

levam a uma relação afetiva desagradável com a Matemática. 
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Na entrevista inicial, essa ideia foi retomada e as respostas mostraram 

novamente heterogeneidade no grupo, e foram citados mais aspectos negativos do que 

na questão acima. Nessa entrevista, ao abordarmos a fase escolar anterior à EJA, 

perguntamos: “Como eram suas aulas de Matemática?” e em seguida: “Você gostava 

dessas aulas?”. Oito alunos (do total de quinze) destacam aspectos negativos (como 

achar difícil) e/ou mencionam “não gostar de Matemática” (Diego, Edna, Fernanda, 

Gabriela, Higor, Carlos, Meire, Vanda). Três alunos mencionam gostar e/ou ‘achar 

fácil’ (Amilton, Gustavo, Marlene), Edna respondeu “mais ou menos”, André explicou 

que havia ‘fases’ boas e ruins, e dois alunos (Francisco e Diego) afirmaram que 

dependia do professor. Essas perguntas faziam referência a uma época bem anterior da 

vida dos alunos e, em alguns casos, eram dezenas de anos atrás (quatro alunos tinham 

entre 40 e 50 anos, e duas tinham idade superior a 50). Provavelmente tinham poucas 

lembranças e assim as respostas não foram muito detalhadas na maior parte dos casos, 

pois eram apenas a ideia principal que lhes veio à mente naquele momento. 

Ainda nessa entrevista, perguntamos como se sentiam nas aulas de Matemática 

atuais (na EJA). A maioria das respostas destacou aspectos positivos, explicando que se 

sentiam bem, devido às características das aulas e/ou do professor (aulas boas, 

explicação do professor, jeito de tratar o aluno) (ex. Adriano, Edna, Francisco, Geovana 

e Carlos). Vanda também citou aspectos positivos do professor, que contribuíam para 

melhorar sua relação com a Matemática: 

“Bom, eu ainda tenho um POUCO de insegurança ainda, mas graças 
ao Célio isso está sendo superado, que o Célio é MUITO bom 
professor, ele é ótimo. E ele ajuda a gente muito, não é só a mim, não, 
muitos alunos mesmo fala que ele é ótimo professor. Então, tá sendo 
uma experiência boa, que eu tô tentando superar”. 
 

Amilton manifestou satisfação com o próprio aprendizado:  

“Com o passar do tempo acho que melhorou ainda mais pra pegar né, 
acho que a cabeça melhorou mais ainda”.  

 

Três alunos (André, Gabriela e Higor) manifestam uma mudança na relação 

estabelecida com a Matemática citando amadurecimento pessoal, aumento do interesse, 

e mais atenção. Como afirma Higor:  

“Porque hoje eu presto atenção, hoje eu quero. Tenho interesse”.  
 

Meire respondeu a essa pergunta avaliando seu aprendizado:  

“Tô aprendendo, mas tá muito lento. Eu faço uma parte e fica aquela 
outra segunda conta pra fazer (rindo), aí vem o professor me ajuda, 
vem um aluno me ajuda. Isso aí”.  
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Alguns aspectos negativos também foram citados: para Marlene, está mais difícil 

(citou sua dificuldade de concentração, de memorização). Gustavo mencionou o 

cansaço que sentia quando chegava à escola, Fernanda respondeu “nervosa” e Diego 

afirmou se sentir “péssimo”: 

“Porque a aula de matemática do segundo ano é muito difícil” 
(Diego). 
 “Porque... é uma matéria, eu acho que é uma matéria difícil” 
(Fernanda).  

 

Assim como nas respostas dadas ao questionário, houve mais menção a aspectos 

positivos do que negativos e novamente as dificuldades foram citadas. Nas explicações, 

foram mencionados fatores externos (como estilo das aulas e do professor, no caso de 

aspectos positivos; e característica da Matemática, no caso de aspectos negativos) e 

também fatores internos (interesse, amadurecimento, aprendizado, que são positivos; 

cansaço e dificuldade de concentração nos aspectos negativos). 

Esses dados referentes ao questionário e entrevista inicial que foram abordados 

acima trazem expressões bastante distintas no grupo de alunos, em que podemos 

identificar, sem uma divisão muito nítida, um subgrupo maior cuja relação afetiva com 

a Matemática, de forma mais ampla, parecia ser agradável, com mais pontos positivos 

que negativos. Outro subgrupo menor seria aqueles com uma relação mais equilibrada, 

sem maior peso em gostos ou desgostos. E alguns alunos demonstraram uma relação 

conflituosa, desconfortável. Dessa forma, a interação no projeto aconteceu de forma 

muito variada no grupo de alunos, mas, em geral, a relação afetiva que tinham com a 

Matemática não foi prejudicial para sua participação, na maioria dos casos, foi um fator 

favorável. 

As observações realizadas durante a primeira fase do trabalho de campo 

mostraram que os alunos em geral participavam fazendo o que era proposto e pareciam 

estar acostumados a uma rotina de aula com poucas mudanças, tanto no estilo das 

atividades, quanto no tema abordado. Esforçavam-se, tinham interesse e dedicação, mas 

não era perceptível a existência de expectativa ou curiosidade em relação ao que seria 

estudado, nem a sensação de descoberta ao estudar um assunto novo. Aparentemente, o 

estilo da aula não despertava sensações negativas, uma vez que os alunos pareciam 

tranquilos, embora cansados (possivelmente devido ao trabalho durante o dia), mas 

também não parecia despertar envolvimento, engajamento nas tarefas ou autonomia 

para realizá-las.  
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O episódio descrito a seguir foi o primeiro em que houve alguma intervenção 

durante o trabalho de campo, na primeira fase. A aula foi um pouco diferente das 

anteriores e foi possível ter indícios de como os alunos se sentiram com a novidade 

(responderam a uma tirinha e alguns fizeram comentários), e isso foi importante para 

termos uma noção de como seria a reação diante da proposta de realização do projeto, 

no ano seguinte. 

 

Episódio 19: “Atividade piloto”  (21-10-2013) 

No segundo bimestre (parte de outubro, novembro e dezembro), iniciaram-se as aulas 

de Matemática e o planejamento do professor era trabalhar progressões aritmética e 

geométrica. Na primeira dessas aulas (21-10-13), realizei uma atividade piloto sobre a 

introdução da ideia de sequências numéricas que seguem padrões (ver Apêndice 3). O 

propósito era observar como os alunos reagiriam ao ‘estilo’ da atividade e à forma como seria 

conduzida na aula. As questões foram elaboradas e apresentadas com antecedência ao 

professor, que concordou com a proposta e se dispôs a desenvolvê-las com os alunos59 e, nesse 

momento, fiquei somente observando, buscando não interferir na aula. Juntamente com as 

questões, foram escritas algumas explicações e exemplos, para auxiliar o aluno a entender, já 

que não haveria explicação do professor. Além disso, as questões foram elaboradas (com base 

no que foi observado nas aulas da turma) em nível de dificuldade crescente e com o objetivo de 

serem acessíveis, ou seja, questões que a maioria dos alunos conseguisse resolver 

corretamente, mesmo se houvesse dúvida e fosse necessário discutir com o colega, esforçar-se 

um pouco mais. Ao final da folha de atividades, havia um grupo de perguntas referentes às 

opiniões dos alunos sobre a aula (Primeira Tirinha, ver perguntas e respostas no Apêndice 7). 

Na organização da aula para realização dessa atividade, combinamos com o professor 

algumas orientações diferentes das usuais (não havia sido observado algo no mesmo estilo em 

nenhuma das aulas): os alunos deveriam resolver as tarefas em duplas, conversando entre si, 

sem ajuda do professor ou da pesquisadora; não haveria explicação prévia do conteúdo; os 

alunos seriam convidados a irem ao quadro no momento da correção. Essas orientações 

tinham como objetivo que os alunos, em duplas, conversassem mais entre si e, dessa forma, 

pudessem resolver mais itens sem ajuda do professor e sem receber explicação prévia, o que 

contribuiria para que seus acertos fossem percebidos como algo atribuído a eles próprios e não 

a outra pessoa, ficando claro que conseguiram fazer a atividade por conta própria. Além disso, 

                                                 
59 Como a pesquisa foi feita em uma turma que tinha outro professor, as atividades foram desenvolvidas 
pelo professor e também pela pesquisadora. Inicialmente, as atividades eram propostas ao professor para 
que ele as desenvolvesse em aula. Durante o processo da intervenção em 2014, a pesquisadora, aos 
poucos, começou também a atuar na realização das atividades, direcionando a organização da aula. O 
professor sempre esteve presente e continuou atuando, dessa forma, as aulas aconteceram com dois 
professores ao mesmo tempo. 
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indo ao quadro para resolver as questões, os alunos teriam a oportunidade de mostrar aos 

outros como haviam pensado, mostrar o que sabiam sobre aquele assunto. Outra novidade era 

que as atividades eram em folhas impressas, eles não precisariam copiar do quadro, assim 

teriam mais tempo para resolver e a aula (três aulas de 40 minutos cada) teria um volume 

maior de tarefas. O professor concordou com essas ideias que foram propostas e realizou da 

forma como foi combinado. 

Era o primeiro horário do primeiro dia após recesso de uma semana e muitos alunos 

faltaram. Inicialmente, havia 12 alunos que se organizaram em 5 duplas: (1) Meire e 

Marlene,(2) Vanda e NP160, (3) Amilton e Edna, (4) Fernanda e NP2, (5) Gustavo e Carlos. 

Outros dois alunos não quiseram formar dupla e realizaram a atividade individualmente. 

Quando o professor disse que era para discutirem as dúvidas com a dupla, Meire disse: 

“vou ter todas” [as dúvidas] e sua colega de dupla, Marlene, respondeu: “você vai fazer e me 

ensinar”. Assim que receberam as folhas de atividades, todos começaram a ler em silêncio, as 

expressões nos rostos eram de concentração, porém não foi perceptível insatisfação ou 

estranhamento. Os alunos de cada dupla conversavam pouco entre si, ficaram mais tempo em 

silêncio, concentrados, lendo e escrevendo, com total atenção voltada para a atividade. Meire 

ficou um tempo olhando todas as folhas antes de fazer. Os alunos não pararam de fazer, não 

pareceram cansados nem entediados ou nervosos, mas sim pensativos, empenhados na tarefa, 

esforçados e persistentes. 

Aparentemente, os alunos de uma mesma dupla não trabalharam no mesmo ritmo, 

fizeram individualmente e às vezes perguntavam ou comentavam entre si. Comparando uma 

dupla com a outra, o ritmo também foi diferente. 

No final do primeiro horário de aula, Vanda disse: “tava saindo até fumacinha da 

minha cabeça”. Depois de sair da sala, ouvi os alunos discutindo sobre as questões, 

perguntando qual o outro havia feito e como fez. Aparentemente, alguns alunos continuavam 

resolvendo as atividades. As outras aulas de Matemática aconteceram no terceiro e quarto 

horários, o alunos continuaram resolvendo as atividades. Perguntei ao professor o que achava 

de fazer a correção de algumas questões naquele momento, no começo da aula, e ele respondeu 

que achava melhor esperar os alunos terminarem. Os alunos da dupla 4 disseram que 

terminaram. Chegou outro aluno (Higor) que não estava presente no 1º horário e formou dupla 

com um dos alunos que estavam sozinhos (o outro que estava sozinho havia ido embora). Os 

alunos começaram a conversar um pouco mais, e o professor pediu silêncio. Dois alunos (de 

duplas diferentes) fizeram perguntas para o professor, que deu algumas pistas para eles 

resolverem. Por volta de 21h, o professor perguntou se em 20 minutos daria para terminar a 

atividade.  

                                                 
60 Para os alunos participantes e para o professor, estamos utilizando pseudônimos. Para os alunos não 
participantes que aparecem nos episódios relatados, usamos as siglas NP1, NP2, etc. 
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Marlene:“nem no sonho, não tô conseguindo fazer nada”.  
Vanda (dirigindo-se ao professor): “Célio, gosto muito de você, mas prefiro Português... 
gosto mais dos livros”.  
Meire: “Essa matéria tem no caderno?”.  
Professor: “não, isso é dos seus conhecimentos”. 
Meire: “mas eu não sei nada”. 
Professor: “então vamos lá, me conta o que você já fez”. 
Ela: “na 1 eu fiz a letra a, mas o desafio não fiz”. 
Professor: “a sequência tá aumentando de quanto?”. 
Ela: “dois!” e começa a escrever. Depois pergunta: “mas quantos termos vou colocar, são 
infinitos!”. 
Professor: “isso mesmo, são infinitos, coloca alguns”.  
Professor (disse para a pesquisadora): “tá vendo como eles são?”. 

A dupla 1 (Meire e Marlene) teve muitas dificuldades  e levou mais tempo para resolver 

do que o esperado. Apesar da dificuldade, elas não desistiram e aparentemente não ficaram 

nervosas. O professor disse que iria começar a correção no quadro e convidou a dupla 4 para 

ir resolver a primeira questão, mas nenhum deles quis ir. O aluno Higor então se levantou 

(voluntariamente) e resolveu o primeiro item (1-a) no quadro e explicou para a turma a forma 

como pensou. Outros dois alunos também foram resolver, a turma parecia estar gostando da 

situação, em um momento bateram palmas para o colega que estava no quadro. Meire 

perguntou para o professor se o que ela havia feito estava certo, ele respondeu que sim, ela 

sorriu e disse animada “ah, agora tô aprendendo!”. 

Um aluno da dupla 3 fez terceira atividade no quadro. Meire e Marlene disseram que 

não haviam feito uma parte, e ele então explicou com detalhes. Elas e outros que não haviam 

feito, quando entenderam a resolução do colega, pareceram achar interessante, exclamaram 

“aaaaah!”, “que legal!” .  

Na correção da segunda parte das atividades, em algum momento o professor convidou 

a dupla 1 para ir ao quadro, mas elas não quiseram ir . Convidou a dupla 5, Gustavo levantou-

se e caminhando para o quadro disse “eu fugi disso a vida inteira!”, mas mesmo assim 

resolveu. Carlos continuou a correção, fez a atividade 2. Alguns exclamam “aaaah!”, 

indicando que entenderam naquele momento. 

Meire comentou: “eu sei tudo isso, mas na hora de escrever...” 

Todos se mantiveram atentos durante a correção, comentaram, participaram. Os 

alunos, quando estavam no quadro, pareceram estar tranquilos. O professor fez perguntas, 

corrigiu pequenos erros quando necessário, pediu explicações, fez intervenções buscando 

estimular os alunos. 

Ao perceber que a aula estava terminando, Fernanda disse: “Mas já?!”. 

Perguntei ao professor o que ele achou da aula, ele disse que foi muito boa, 

principalmente os alunos indo ao quadro, que ele se surpreendeu. 
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As folhas de atividades foram recolhidas e os alunos receberam o questionário inicial 

(ver Apêndice 5). Foi solicitado a eles que respondessem às perguntas para que fosse possível 

conhecer um pouco sobre cada aluno e sua relação com a Matemática, e essas informações 

auxiliariam na elaboração do roteiro da entrevista, em que as questões seriam exploradas com 

mais profundidade. No dia seguinte (22-10-13), as atividades foram devolvidas aos alunos e os 

questionários recolhidos. 

Consideramos que a aplicação da atividade proporcionou os resultados esperados, foi 

possível conhecer as opiniões dos alunos sobre sua realização e também identificar aspectos 

que auxiliariam na elaboração das atividades para o ano seguinte. A resolução das atividades 

demorou mais tempo que o previsto e houve grandes diferenças no tempo de resolução entre os 

alunos. Apesar de haver muitas tarefas a serem feitas no mesmo dia, todos se mantiveram 

concentrados e empenhados, não pareceram cansados ou distraídos (as expressões faciais 

sugeriam que estavam atentos ao que faziam. Além disso, não paravam a atividade para fazer 

outras coisas, como mexer no celular).  

Surgiram dificuldades sobre noções básicas dos conteúdos e o trabalho em dupla 

muitas vezes não foi bem aproveitado, havendo poucas conversas. Mas os momentos em que os 

alunos foram ao quadro foram muito interessantes, proveitosos e agradáveis. Eles pareceram 

um pouco resistentes nos momentos iniciais, mas depois parecem ter gostado. A maioria 

parecia à vontade e todos que foram ao quadro resolveram corretamente a questão. Os colegas 

e o professor interagiram com o aluno que estava no quadro, fazendo comentários, perguntas. 

(Trecho do diário de campo, 21-10-2013). 

 

Neste episódio, além das novidades na dinâmica da aula, parece ter havido 

também novidades nas emoções experimentadas pelos alunos. No início, provavelmente 

houve curiosidade em relação à atividade e algum estranhamento devido à ausência de 

explicações prévias sobre o conteúdo: era a primeira vez que outra pessoa – e não o 

professor – propunha algo para ser feito e sem explicar como fazer. Depois houve 

envolvimento com a tarefa, esforço para resolver (os alunos resolveram atentos, 

empenhados e a expressão de Vanda ‘sair fumacinha na cabeça’ sugere que precisou 

pensar muito). Mas houve pouca interação com os colegas, as duplas nem sempre 

caminhavam juntas na resolução e conversavam pouco (o professor pediu silêncio). As 

dificuldades podem ter originado sentimentos negativos, como sugerido pelas falas de 

Marlene, Meire e Vanda (por volta de 21:00h, quando o tempo para resolver estava 

terminando). Ao final da aula, no momento de discussão das resoluções, com a correção 

no quadro, o clima ficou mais descontraído e os alunos pareceram gostar de ir ao quadro 
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(mesmo com algum receio no início, como Gustavo) ou ver os colegas no quadro 

explicando, interagiram mais, mostraram interesse. Também parecem ter gostado de 

compreender melhor a resolução da atividade, descobrir como solucionar alguns 

problemas sobre o tema novo (como sugerido pela fala de Meire: ‘ah, agora tô 

aprendendo!’). Nesse momento final, provavelmente as emoções foram principalmente 

positivas, sensações agradáveis. A fala de Fernanda, por exemplo, sugere que, para ela, 

a aula ‘passou mais rapidamente’. 

 

5.3.2. Emoções manifestadas durante as aulas do projeto 

Procuramos identificar emoções vivenciadas e expressões da afetividade 

manifestadas pelos alunos ao longo das aulas do projeto. Os acontecimentos das 

primeiras aulas do projeto foram importantes, os alunos conheceram como seria a 

dinâmica das aulas e suas experiências iniciais, que poderiam provocar diversas 

sensações, seriam o ponto de partida para o envolvimento e aproveitamento nas aulas 

seguintes.  

Em algumas situações, os alunos pareciam sentir-se alegres, animados, sorriam e 

faziam comentários que indicavam isso. Um exemplo de situação assim aconteceu nas 

primeiras aulas do projeto61, quando cada aluno ganhou um caderno que seria utilizado 

para as tarefas propostas. Esse gesto simples parece ter sido uma surpresa agradável 

para eles, todos agradeceram e muitos se empenharam em cuidar do caderno, inclusive 

deixando-o mais bonito com capa, adesivos, cores. 

 

Figura 10. Fotos dos cadernos de Adriano, Fernanda e Vanda, da esquerda para direita. 

 

                                                 
61 A partir daqui, sempre que mencionarmos primeiras aulas, ou simplesmente aulas, estaremos nos 
referindo àquelas que aconteceram durante o período no qual o projeto de Geometria (como ficou 
conhecido pelos alunos) foi desenvolvido. 
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Depois desse momento, na segunda aula, iniciamos a segunda atividade sobre 

sólidos geométricos. No início do projeto (ver descrição da primeira semana, p.64), os 

alunos já estavam à vontade para fazer perguntas e se mostraram envolvidos com a 

tarefa. Na segunda aula da primeira semana, por exemplo, em que a atividade envolvia 

fazer desenhos dos sólidos geométricos vistos de diferentes posições, foi uma tarefa 

diferente das que usualmente realizavam, eles ficaram curiosos. Pode ter havido 

também algum estranhamento e muitos acharam difícil no começo. Porém não 

pareceram desanimados, nem desistiram, continuaram tentando e conseguiram fazer. O 

clima da aula foi agradável, os alunos pareciam sentir-se bem. Nessa primeira fase, 

houve ainda mais esforço dos professores62, para que as aulas não despertassem 

sensações negativas, como desânimo ou desinteresse com as tarefas, frustração ou 

vergonha por não saber fazer, medo de errar, medo de perguntar, entre outras possíveis. 

Ao final da primeira semana, houve outro momento interessante, que também 

reforçou nossa percepção de que os alunos estavam cada vez mais à vontade nas aulas, 

participando e envolvendo-se com o projeto: o episódio “Tronco de cone” (quinta aula 

da semana, descrito na p.131). Quando os alunos foram ao quadro (oferecendo-se 

voluntariamente) para explicar a resolução da atividade, pareciam estar gostando da 

situação, com postura e expressão facial que não mostravam tensão, às vezes sorriam 

para os colegas. O que nos leva a pensar assim é o fato de que, em uma das turmas, 

foram Vanda e Diego, alunos cuja relação com a Matemática não parecia agradável, de 

acordo com os dados obtidos anteriormente. Na outra turma, um aluno estava animado e 

quis resolver todas as questões. Esse breve momento pode ter sido para eles algo 

significativo e também um incentivo para os colegas. Ficar sentado em sua carteira 

observando é certamente mais cômodo do que se levantar e se expor diante da turma 

toda. Mas provavelmente há uma diferença na satisfação pessoal que pode ser 

proporcionada através desta iniciativa, em que o aluno passa a ocupar a posição que é 

tipicamente do professor, muitas vezes associada com o domínio de conhecimentos, 

sendo referência para o aprendizado dos outros. Em outras aulas, também aconteceram 

idas de alunos ao quadro, como nos episódios “Dividindo o círculo” (p.91), “Jogo de 

tabuleiro” (p.102), “Área do triângulo” (p.110), “Atividades de revisão” (p.112) e 

“Problemas sobre volume” (p.114). Nessas situações, aparentemente, predominaram 

                                                 
62 Isso já era habitual no comportamento do professor, algo construído a partir de sua experiência com a 
EJA, como comentado por ele. Além disso, nós sempre conversávamos nos intervalos, sobre as propostas 
do projeto em relação às atividades e à dinâmica das aulas. 



181 
 

sensações agradáveis, uma vez que observamos que as expressões faciais dos alunos 

eram tranquilas e/ou sorridentes, não pareciam envergonhados ou apreensivos, mas sim 

animados com a novidade (os alunos que iam ao quadro não eram sempre os mesmos, 

então quando alguém ia, era algo novo que estava vivenciando e, antes do projeto, essas 

ocasiões foram raras).  

Essa situação em que os alunos interagem com a turma através da utilização do 

quadro foi o foco da pesquisa de Fonseca (2008), também realizada no contexto da EJA. 

A autora investigou as relações afetivas mediadas pelo uso interativo do quadro de 

escrever em atividades de resolução de problemas nas aulas de Matemática de duas 

turmas cursando os anos iniciais do Ensino Fundamental, buscando compreender as 

contribuições desse recurso para a melhoria da aprendizagem. Suas conclusões apontam 

que o uso interativo do quadro de escrever possibilitou ao aluno desenvolver a 

capacidade de construção e reformulação de conceitos, elevar a autoestima e a 

confiança em si próprio, compartilhar estratégias de resolução de problemas 

acompanhada de reflexão coletiva, além de contribuir para o fortalecimento das relações 

afetivas e interpessoais. 

Foi perceptível, durante o projeto, que esteve frequentemente presente entre os 

alunos a sensação de curiosidade. Observavam com atenção minha movimentação pela 

sala, principalmente no momento inicial da aula. Ouviam atentos às explicações (e as 

falas dos colegas também), manipulavam e observavam com atenção os materiais 

levados, acompanhavam enquanto as folhas de atividades eram distribuídas, alguns 

alunos até se esticavam para ver a folha que o colega tinha recebido, para saber logo o 

que era, antes de receber sua própria folha. Eles pareciam, a cada aula, ficar na 

expectativa do que iria acontecer, como se tivessem pouca noção dos temas a serem 

trabalhados e de como seriam as tarefas. Quando começávamos a explorar um tema 

novo, muitos se mostravam interessados em saber mais, entender melhor. Momentos 

que mostram esse tipo de comportamento estão presentes nos episódios “Dividindo o 

círculo” (p.91), “Piso e rodapé” (p.117), “Problema das paredes (p.118), “Jogo de 

tabuleiro” (p.102), “Volume de água na piscina” (p.122), já apresentados anteriormente. 

No episódio “Utilizando o transferidor” (p.98), por exemplo, os alunos pareciam 

curiosos para saberem como funcionava o transferidor e como seria feita a medição dos 

ângulos, observavam o instrumento em várias posições, perguntavam aos colegas e aos 

professores. Também pareceram curiosos quando mediram os ângulos internos nos 

triângulos, procurando saber se havia alguma ‘regra’, pareceram animados quando 
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descobriram a relação da soma igual a 180°. Os comentários de dois alunos mostram 

que acharam a aula proveitosa: “Gostei dessa aula” (NP1 para o colega, saindo da sala 

ao final da aula), “Mais uma coisa que eu aprendi, gostei” (Amilton para a 

pesquisadora, saindo da sala ao final da aula).  

Consideramos que esses tipos de emoções são favoráveis para as crenças de 

autoeficácia e podem amenizar sensações negativas presentes nos momentos de 

dificuldades com realização das atividades. Crenças de autoeficácia robustas ajudam no 

enfrentamento de tarefas difíceis, criando sentimentos de serenidade, em vez de 

ansiedade ou estresse (PAJARES e OLAZ, 2008). É praticamente impossível as aulas 

serem permeadas somente por emoções agradáveis, mas é possível que estas sejam mais 

significativas, marcantes ou intensas, de forma que se tornem importantes, com mais 

‘visibilidade’, quando os momentos forem relembrados posteriormente.  

De forma geral, o projeto parece ter sido uma experiência agradável para os 

alunos, em que predominaram as emoções positivas. No episódio “Volume de água na 

piscina”, por exemplo, os alunos Vanda e Gustavo mostraram descontentamento com o 

fato de o projeto estar terminando: 

Gustavo perguntou se o projeto estava acabando. Respondi que sim, que o projeto 

aconteceria somente no primeiro bimestre. Vanda disse “aí todo mundo vai falar assim, ó 

‘aaaahhh!’”. Falei que no segundo bimestre seria Física, ele pareceu não gostar da ideia de 

estudar Física, fez uma expressão de desânimo. (Trecho do diário de campo, episódio 13, 

p.122). 

A relação dos alunos com a pesquisadora foi se tornando mais próxima, os 

alunos ficavam cada vez mais à vontade para se expressarem e até mesmo contar casos, 

como no episódio “Problemas sobre volume” (p.114), quando dois alunos comentaram 

sobre professores que tiveram na infância.  

Durante a realização da atividade, muitos alunos estavam conversando ao mesmo 

tempo, não era possível ouvir claramente cada um, nem saber o assunto de cada conversa. De 

repente, o aluno NP1 falou para mim que queria se tornar professor de Matemática, que não 

iria ‘dar bomba’ em ninguém. Comentou de um professor de Matemática que teve e não gostou, 

que foi o único que ‘deu bomba’ nele. Como ele falou alto, alguns colegas olharam. Carlos 

comentou que havia tido um professor muito bom. Depois Edna também me chamou para 

contar sobre o professor que teve (falando baixo, acredito que só eu estava ouvindo): contou 

que ele a tratava de forma diferente dos colegas, e que um dia ele falou que iria ‘tomar a 

tabuada’ e quem não soubesse teria que a copiar. Perguntou para ela, ela disse que não sabia e 

por isso teve que copiar toda a tabuada dez vezes. Ela contou que fez isso, decorou a tabuada, 
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levou as cópias (assinadas pelos pais) para o professor, mas não voltou mais à escola depois do 

acontecido. Na época, ela tinha 14 anos e só voltou a estudar quando entrou para a EJA. 

Também comentou que na prova não conseguiu fazer direito as questões, mas que na aula ela 

sabia fazer, só que na prova ‘dava branco’. Enquanto isso a maioria dos alunos continuava 

fazendo as atividades, outros conversavam sobre professores que tiveram. NP1 perguntou se eu 

conhecia um professor de Física, eu falei que não o conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido 

falar, porque dei aula particular para alguns alunos dele. Também perguntou sobre outro 

professor que eu não conhecia, comentando que eles não eram bons. A conversa não continuou, 

porque outra aluna me chamou para fazer uma pergunta sobre a atividade. Não sei o porquê 

esse assunto surgiu durante a aula, não havia acontecido algo assim anteriormente, percebi 

que esses dois alunos (NP1 e Edna) pareciam estar ‘desabafando’ sobre suas experiências 

(desagradáveis) que tiveram com outros professores e se sentiram à vontade para falar comigo 

sobre isso durante a aula. O professor estava na sala, mas não se envolveu na conversa. 

(Trecho do diário de campo, quarta aula da oitava semana, parte do episódio 10, p.114) 

Neste episódio, por algum motivo que não sabemos, um aluno lembrou-se de 

experiências passadas que teve em relação a professores de Matemática e quis 

comentar. Não era comum os alunos conversarem durante a aula sobre assuntos não 

relacionados às atividades, essa foi uma situação diferente. E o assunto contagiou outros 

colegas. Pelos relatos pode-se perceber que a relação com o professor influiu de certa 

forma na relação afetiva que os alunos estabeleceram com a Matemática. O caso de 

Edna chama a atenção porque esse relato não é coerente com algumas informações 

encontradas em suas respostas, como na entrevista inicial, quando perguntamos se 

gostava do(a) professor(a) de Matemática que teve na época da escola anterior à EJA, 

ela respondeu “Todas as professoras, gostava. (...) Ah, elas ensinavam muito bem, 

explicava muito bem a matéria (...)”. E na pergunta sobre por que parou de estudar 

(entrevista inicial), ela respondeu “Porque casei, tive filhos, dificultou mais (...)”. 

Nessas respostas, ela não comentou a respeito do professor (ela só falou de professoras), 

nem do episódio da tabuada (e que depois disso não retornou à escola). Aparentemente 

no momento da entrevista inicial ela não quis tocar no assunto (dificilmente isso não 

seria lembrado no momento em que as perguntas foram feitas), mas, ao final do projeto, 

sentiu-se mais à vontade para falar sobre isso com a pesquisadora. 

Nas entrevistas e tirinhas, as expressões dos alunos em relação ao projeto foram, 

na maior parte das vezes, favoráveis. Na terceira tirinha (terceira aula da terceira 

semana: 19-02-2014, dia do episódio “Piso e rodapé”), os alunos responderam à 

seguinte pergunta (relacionada à forma como se sentiam nas aulas de Geometria):  
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“Quando a tarefa é proposta, você se sente:  
( ) animado, capaz de realizá-la sem problemas.  
( ) animado, mas achando que será difícil.  
(  ) desanimado, sem interesse. (  ) desanimado, achando que será 
muito difícil”.  

A primeira opção foi marcada pela maioria dos alunos (dez do total de quinze), e 

alguns comentaram:  

“Cada dia aprendo e ensino algo” (Amilton). 
 “Animado, pois as aulas são bem interessantes” (Francisco). 
 “Acho interessante, pois a gente vai usar isso muito ainda” (Higor). 
 “Parece ser fácil, que ainda me confundo, quero me esforçar para 
aprender” (Meire).  

 

A segunda opção foi marcada pelos demais alunos (cinco) e os comentários 

foram:  

“Para mim, cada aula assistida aprendo mais” (Edna),  
“Nem sempre só às vezes” (Gabriela),  
“Parece difícil, mas depois se torna fácil” (Marlene).  
 

Até esse momento, os alunos em geral estavam conseguindo fazer as atividades 

(com ou sem ajuda) e essas experiências de sucesso parecem ter sido importantes para o 

bem-estar emocional, pois ninguém manifestou que se sentia desanimado diante das 

tarefas propostas. 

Na entrevista final, perguntamos o que o aluno achou do projeto.  Todas as 

respostas mencionaram aspectos positivos. Diego e Edna responderam “ótimo”.  

“Novidade, né. Muita coisa nova, que a gente aprendeu. Eu gosto. 
Assim, é igual eu te falo, na hora lá a gente sabe, mas depois do... né, 
Carol... aquele trem, né.” (Edna).  

 

Oito alunos responderam que acharam bom ou muito bom:  

“Achei muito bom, porque aprendi outras coisas novas” (Amilton). 
“Achei bom, foi bom pra gente aprender... é bom, as aulas mais 
divertidas, não fica só naquele trem, matéria, prova, matéria, prova, 
tem exercício” (Higor). 
“Muito bom, eu gostei. Não é? Vocês dois trabalhando juntos, com 
paciência para ensinar a gente” (Meire). 
 “Eu achei que foi bom para o nosso desenvolvimento, né. E também 
pra ajudar você, né. Gostei muito” (Vanda). 

 

Fernanda respondeu que gostou. Francisco, Geovana, Gustavo e Marlene 

responderam que acharam ‘interessante’. 

 “Foi interessante, né, os estudos que a gente aprendeu, né. Sobre área, 
perímetro, essas coisas” (Gustavo). 
“Ah, eu achei bom, interessante” (Marlene).  
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Gabriela e Geovana responderam que acharam ‘bacana’. As respostas em geral 

foram pouco detalhadas, e os que fizeram comentários citaram aspectos diversos, mas 

nenhum foi negativo.  

Ainda na entrevista final, perguntamos: “Como você se sentiu durante as aulas 

de Matemática desse ano? Explique”. Quase todas as respostas se referiram a sensações 

agradáveis: ‘sentir-se bem’ (Adriano e Meire), ‘sentir-se tranquilo(a)’ (André, Carlos, 

Francisco, Gabriela, Gustavo).  

“Ah, deu... para aprender bem, produtivo” (Carlos). 
“O ensinamento foi prático, e fácil, aí a gente aprende mais fácil” 
(Gustavo).  

 

Amilton respondeu que sentiu que as aulas estavam ‘passando mais rápido’, com 

os trabalhos para fazer. Edna respondeu que se sentia animada, que gostava das aulas. 

Diego disse que, até onde acompanhou, foi bom. 

 “Porque foi fácil, a explicação foi boa, eu entendi bem”.  
 

Fernanda, Francisco e Higor disseram que se sentiram melhor do que no ano 

anterior. 

“Porque eu peguei mais, né, as matérias” (Fernanda); 
 “Foi mais tranquilo, mais explicado, eu gostei mais” (Fernando).  
 

Vanda respondeu que se sentiu  

“bem mais à vontade que no ano passado, falar a pura verdade. Ano 
passado eu tava meio travada”.  
 

Geovana disse que as aulas foram boas, mas “eu tenho que prestar atenção 

mesmo, sabe”. Marlene respondeu:  

“Olha, eu senti um pouco... apertada. Eu tive bastante dificuldade”. 
 

De forma geral, foram relatados mais aspectos positivos, relacionados muitas 

vezes com as experiências de sucesso, de conseguir aprender, entender, ter um bom 

aproveitamento, e também com a dinâmica das aulas. Em relação a dois aspectos - 

emoções e experiências de êxito - que são de grande importância para as crenças de 

autoeficácia, observamos que podem ter acontecido mudanças para alguns alunos. Ao 

responderem à pergunta: “Antes do projeto também era assim ou algo mudou?” 

(entrevista final). A maioria falou de mudança no sentido de melhora, alguns já haviam 

comentado isso na resposta anterior.  

“Melhorou mais, né? Depois do projeto” (Edna). 
“Antes do projeto, se me perguntasse o que era área, eu nem sabia 
explicar” (Gustavo). 
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“Mudou bastante, né (...) Ah, mudou pra melhor, né!” (Meire).  
“É... mudou um pouco... Pelo fato de você estar lá também... De não 
ter só um professor, como dois professores pra dar atenção pra gente. 
Isso facilitou o aprendizado” (Adriano). 
 “Antes do projeto, tinha dúvidas, porque a gente não tinha tido aula 
de geometria, né” (Diego).  

 

Três alunos (Carlos, Gabriela, Geovana) responderam que não houve mudança 

na forma como se sentiam nas aulas em relação ao ano anterior. 

 “Não, mesma coisa. Igual ano passado” (Carlos). 
“Não, sempre foi assim. Sempre foi assim” (Geovana). 
“Não, acho que foi tranquilo também” (Gabriela). 

 

Marlene afirmou que antes do projeto estava “mais tranquilo” (na resposta 

anterior, ela havia comentado que teve dificuldades durante o projeto). Amilton não 

respondeu se mudou ou não, disse que “é suspeito” para falar de Matemática, porque 

gostava e achava todas as aulas boas. 

Outra pergunta da entrevista final foi: “Você se sentia animado(a) com as 

atividades propostas? Por quê?” (referindo-se às atividades realizadas durante o 

projeto). Nenhum aluno respondeu que não se sentia animado. Geovana respondeu 

“mais ou menos” e explicou que  

“No começo, assim, era mais, eu achei, eu tava mais entusiasmada, foi 
chegando no final... tem um monte de folha que eu não tenho, eu 
esperava vocês passarem no quadro pra eu copiar”.  

 

Isso se deve principalmente aos atrasos e faltas às aulas (quando o aluno faltava 

ou chegava mais tarde, era ele próprio quem procurava saber sobre o andamento da 

aula, perguntava aos colegas, pedia folha a de atividade que não tinha).  

Os demais responderam afirmativamente e explicaram:  

“Porque era uma coisa que eu sabia, tinha o conhecimento” (André). 
 “Ah... estimulante, né? A turma participando... normal.” (Carlos). 
“Geometria tava bom” (Diego). 
“Até que sim. (...) É porque eu gosto de, de... aprender, eu gosto, 
sabe? Sou curiosa (riso)” (Marlene). 
 “Ah, porque, a matéria era diferente, né?” (Fernanda). 
“Ah, porque a gente tinha que fazer para aprender, para ver se a gente 
sabia ou não, que a gente tava aprendendo” (Edna, grifo nosso). 
“[com] algumas [atividades] eu me sentia [animado], outras eu achava 
que... não era capaz, mas... assim que comecei a prestar bem atenção, 
perguntar para o professor qual era a minha dúvida, eu... senti que ia 
dar conta” (Adriano, grifos nossos).  
 “Quando você vai fazer uma atividade, você sabe que vai dar conta, 
aí você empolga mais” (Gustavo, grifo nosso) 
“Algumas atividades eu consegui fazer sozinha, isso pra mim foi uma, 
uma glória” (Vanda, grifo nosso).  
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Em relação às respostas grifadas, é importante destacar que os alunos 

perceberam que deveriam agir com mais autonomia e que eram capazes disso (Edna e 

Adriano). Através das experiências de sucesso, alguns começaram a acreditar mais na 

própria capacidade (Adriano, Gustavo, Vanda) e isso foi explicitado nas respostas deles, 

indicando que essas informações foram reconhecidas e interpretadas por eles, podendo 

influir em suas crenças de autoeficácia. Além disso, de forma geral, os alunos 

relacionaram a ideia de sentir-se animado nas aulas principalmente com as experiências 

de êxito (e também com a própria dinâmica das aulas). Esse tipo de experiência é a 

principal fonte para originar/modificar as crenças de autoeficácia e, em várias respostas 

dos alunos, há a menção aos seus sucessos, reconhecendo que eles aconteceram, mesmo 

no caso de alunos que relataram dificuldades. 

 

5.3.3. Emoções e sentimentos expressados nas atividades avaliativas 

 

Os estados emocionais vivenciados durante as avaliações são importantes para 

compreender a mobilização das crenças de autoeficácia, já que emoções negativas 

podem indicar pouca confiança na própria capacidade e prejudicar o desempenho 

(BANDURA, 1997). 

Na entrevista inicial (2013), quando nos referíamos à época anterior à EJA, 

perguntamos: “Muita gente me conta que se sentia nervosa nos dias de prova. Outros 

comentam que se sentiam tranquilos. E você, como se sentia quando tinha prova de 

Matemática?”. A maioria relatou sensações negativas em relação aos momentos de 

avaliação que tinham na infância ou adolescência: 

“Nervosa. (...) Por que.. é uma matéria, eu acho que é uma matéria 
difícil” (Fernanda). 
“Não, eu ficava assim, meio apreensiva... É porque por mais que você 
sabe, você fica na expectativa do que vai dar, do que vai dar, você fica 
ansiosa, então...” (Marlene). 
“Eu ficava mais nervoso porque eu sabia que eu... não iria bem” 
(André). 
“Ih! Me deu um calorão danado, só de você fazer a pergunta agora 
(riso) (...) É, fico, aí já não enxergo mais nada, seu eu ficar lendo 
muito, aí eu não enxergo mesmo, embaralha tudo, não sei se hoje é 
devido de ter enfraquecido as vistas né, a idade hoje já tá bem 
avançada, cinquenta e cinco anos, né, não é fácil”.  
 

Diego afirmou enfaticamente que ficava “perdido”, Edna respondeu “ansiosa”. 

Adriano e Gustavo disseram que ficavam tranquilos, Francisco e Geovana responderam 
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que ficavam tranquilos se estudassem para a prova, e Vanda disse que não se importava, 

“eu nunca fiquei nervosa com prova”.  

Sensações negativas foram relatadas mesmo no caso de alunos que em outras 

perguntas comentaram sobre não ter dificuldades com a Matemática, ou gostar da 

matéria, achar as tarefas fáceis, o que mostra um comportamento diferenciado na 

situação de prova. 

“Ah, eu, de todo jeito ficava nervoso, né, falou que é prova aí a gente 
fica meio nervoso, mesmo sabendo alguma coisa, tinha hora que... né, 
as coisas você... ia ler, não entendia direito” (Amilton). 
“Ah, inseguro” (Carlos). 
 

Ainda nessa entrevista, perguntamos: “Na avaliação de vocês atualmente, o 

professor de matemática não usa provas. O que você acha disso?”. Quase todos os 

alunos consideraram haver pontos positivos na situação de não ter prova e as 

justificativas se referem principalmente à ideia de que a prova poderia provocar 

sensações negativas, mas também à importância da participação e à falta de tempo para 

estudar 

“Todas as pessoas da sala têm tarefa, têm serviço, têm casa, têm um 
monte de coisa pra fazer, senão não estaria estudando à noite. Então 
eu acho, eu acho um método de ensino legal, porque assim também a 
gente aprende mais” (André). 
 
“A participação é mais importante, eu acho” (Carlos). 
 
“Ah, eu acho mais fácil quando... olha mais participação, visto no 
caderno, porque prova é difícil, matemática é uma matéria difícil de 
você guardar de cabeça... então a prova é complicada” (Diego). 
 
“Eu acho isso legal. Porque prova assim, deixa a gente nervosa, 
quando a gente não sabe, mas se a gente souber também, é tipo um 
exercício” (Geovana). 
 
“Eu acho uma boa... não pra mim, porque eu até gosto de prova e 
tudo. Só que geralmente muitos alunos ficam... ficam com medo (...) é 
tipo uma prova que faz, só que faz uma avaliação individual na sala, 
só que fala que é uma atividade, mas na verdade é uma prova. Uma 
coisa só pra eles ficarem mais tranquilos” (Adriano).  

 

Vanda declarou que se fosse fazer uma prova individual, “não ia sair muita 

coisa”. Para Marlene, a prova faz falta para o aluno ver o que aprendeu, mas que sem 

fazer prova é mais tranquilo: 

 “Assim sem nota, fica mais tranquilo, mesmo não sabendo, você... 
alcança o objetivo, né... que é passar (riso)”.  
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Meire havia comentado em outra pergunta que gostaria de fazer concurso e 

parece ter se referido a isso ao falar da prova:  

“É igual eu tô te falando, eu tinha que aprender a fazer essa prova... ter 
certeza que eu sei fazer (...) Uai, se ele achar que eu tô aprendendo, 
fazer o que, não faz prova”. 
 

Essa questão foi feita antes de acontecer o exercício avaliativo e os alunos 

pareciam tranquilos, confortáveis, com a ideia de que não haveria prova. Mas, no 

momento de realização da avaliação, mesmo que não fosse uma ‘prova’ (individual e 

sem consulta), as sensações indicam que, para os alunos, tinha esse significado e 

despertou emoções negativas relacionadas a isso. 

No episódio “Exercício avaliativo” (p.150) referente à avaliação em 2013, os 

alunos ficaram agitados, pareciam preocupados com o resultado, não se mostravam 

tranquilos como acontecia nas outras aulas. As emoções vivenciadas nesse dia 

certamente foram diferentes e, para uma boa parte deles, provavelmente não muito 

agradáveis. Na tirinha respondida sobre esse exercício avaliativo (26-11-2013), na 

última pergunta63, as respostas foram muito variadas, mostrando mais uma vez um 

grupo heterogêneo. Sete alunos (Marlene, Diego, Edna, Fernanda, Francisco, Geovana, 

Amilton), ou seja, metade dos que fizeram a avaliação, marcaram somente opções de 

sensações negativas: ansioso(a), cansado(a), nervoso(a), estressado(a), desanimado(a). 

A opção “entusiasmado” foi marcada por apenas um aluno, assim como “desanimado”. 

Cada uma das opções “nervoso”, “satisfeito”, “confiante” e “nada diferente das outras 

aulas” foram marcadas por dois alunos. As opções “estressado” e “empenhado” tiveram 

três marcações cada, e “tranquilo” foi marcada por quatro alunos. As mais frequentes 

foram “cansado e “ansioso”, cada uma com cinco marcações. Em geral, esses dados 

estão um pouco distantes das respostas da entrevista inicial, em que os alunos pareciam 

ter gostado da ideia de não ter prova e sim um exercício avaliativo (em dupla com 

consulta), mas quando foram resolver pareciam ver naquele momento a situação de 

‘prova’ e muitas sensações negativas vieram à tona. A ideia de fazer o exercício em 

dupla e com consulta parece ter contribuído, em alguns casos, para a expectativa de bom 

resultado, devido à ajuda externa (como descrito na p.137, sobre outra pergunta dessa 

tirinha). No entanto, as emoções negativas comumente associadas ao momento de prova 

perecem não ter sido amenizadas com a utilização desse estilo de avaliação. 

                                                 
63“Enquanto você estava resolvendo as questões, como se sentiu?” com as opções de resposta: 
tranquilo(a), ansioso(a), cansado(a), nervoso(a), satisfeito(a), empenhado(a), confiante(a), estressado(a), 
com pressa, desanimado(a), entusiasmado(a), nada diferente das outras aulas. 
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No episódio “Avaliação individual” (p.151), referente à avaliação ao final do 

projeto, foi realmente a típica situação de ‘prova’. A decisão do professor de que a 

avaliação fosse realizada individualmente, sem consulta e sem uso da calculadora, 

diferentemente do que acontecia nas aulas, parece ter deixado boa parte dos alunos se 

sentindo incomodados ou inseguros. Como abordado no eixo anterior, as dificuldades 

encontradas na prova nem sempre foram superadas e houve certa insatisfação de muitos 

alunos com o próprio desempenho. A ideia de que para o aluno a realização da prova é 

uma tarefa bastante distinta da realização de atividades em sala, e assim pode se sentir 

mais capaz para fazer uma e não outra, está relacionada também com as sensações 

diferentes vivenciadas em cada uma dessas duas situações. As emoções e a autoeficácia 

influenciam-se mutuamente: estados psicológicos constituem informações para a 

formação ou mudança das crenças de autoeficácia, assim como o fortalecimento da 

autoeficácia tem papel importante na autorregulação de estados afetivos (BANDURA, 

1997). 

Na quinta tirinha (24-03-2014), referente a essa avaliação, foi perguntado como 

os alunos se sentiam antes, durante e depois da prova. Na pergunta: “Antes de começar 

a fazer a prova, como você se sentia?”64, seis alunos marcaram a primeira opção 

(confiante...), e os comentários foram:  

“Porque a matéria foi bem explicada” (André).  
“Estava confiante tentei fazer o possível para responder corretas as 
respostas” (Meire). 
“Porque eu estava indo bem nas revisões e sabia a matéria” (Higor). 
“Porque fazendo as contas com calculadora fica mais fácil” (Amilton). 
“Eu sei a matéria” (Adriano).  
 

Sete alunos marcaram a quarta opção (inseguro...), e comentaram:  

“Hoje não estou bem” (Carlos). 
“Pois não sabia todas matérias” (Diego). 
“Porque eu não estudei” (Fernanda). 
“Pelo fato de eu ter faltado muito nas aulas” (Gabriela). 
“Porque prova sempre dá um medo quando se refere à palavra prova” 
(Geovana). 
 “Porque eu esqueço as matérias na hora da prova, porque não estudo 
em casa” (Gustavo).  
 

André, Francisco e Vanda marcaram a opção ‘tranquilo’. 

“Porque [pensei] que conseguiria resolver todas as questões sozinha” 
(Vanda). 

                                                 
64Essa pergunta teve as opções de resposta: “confiante, acreditando que iria saber como resolver as 
questões; com medo; animado; inseguro, sem saber se ia dar conta de resolver as questões ou não; 
tranquilo” e perguntou também “Por quê?”. 
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Higor e Marlene marcaram ‘animado’ e Edna marcou ‘com medo’. 

“Às vezes as contas confundem a minha cabeça a soma de tudo me 
confunde” (Edna).  
 

As respostas a esta questão foram muito variadas, a turma ficou praticamente 

dividida em dois grupos, um em que os alunos estavam mais confiantes e outro no qual 

estavam mais inseguros. As explicações também foram muito diferentes, mas citaram, 

principalmente aspectos internos, relacionados à capacidade ou esforço: ir bem na 

revisão, saber ou não a matéria, esquecer, confundir, estudar, conseguir resolver. 

Ainda nessa tirinha, foi perguntado sobre como os alunos se sentiram enquanto 

estavam resolvendo as questões65. Os alunos André, Higor e Meire marcaram somente 

opções de sensações positivas: tranquilo(a), confiante, entusiasmado(a), empenhado(a). 

Das sensações positivas marcadas pelo total de alunos, as mais frequentes foram 

‘tranquilo’ (quatro) e ‘confiante’ (três). Adriano e Meire marcaram a opção 

‘empenhado’ e apenas Adriano marcou a opção ‘satisfeito’. Os comentários associados 

a essas emoções foram:  

“E as questões não estavam muito difíceis” (Adriano). 
“Porque eu conhecia a matéria” (André). 
“Porque eu sabia a matéria e estudei bastante” (Higor). 
“Porque até o momento eram revisões” (Meire). 
 

Oito alunos marcaram somente opções negativas: cansado(a), nervoso(a), 

desanimado(a), ansioso(a), estressado(a). Das sensações negativas marcadas pelo total 

de alunos, as mais frequentes foram ‘cansado’ (seis) e ‘nervoso’(cinco). Diego e 

Geovana marcaram a opção ‘desanimado’, e Edna e Gabriela marcaram ‘ansioso’. Os 

comentários desses alunos foram os seguintes:  

“Porque deu um branco em algumas fórmulas de resolver” (Amilton). 
“Porque nas provas eu fico estressada” (Fernanda). 
 “Falta de confiança e por não lembrar direito uma questão” 
(Gustavo). 
“Porque estava preocupada com outros problemas” (Marlene).  
 

Vanda não marcou nenhuma opção, explicou: 

 “Me senti confiante mas na hora deu branco. Porque nem sempre as 
coisas são como parecem”. 
 

                                                 
65 Essa pergunta trazia as seguintes opções de resposta: tranquilo(a), nervoso(a), confiante(a), 
desanimado(a), ansioso(a), satisfeito(a), estressado(a), entusiasmado(a), cansado(a), empenhado(a), com 
pressa, nada diferente das outras aulas, outros (especificar). 
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As respostas a esta questão também foram diversificadas. Houve um grupo 

menor de alunos com respostas mais voltadas para emoções positivas, com comentários 

sobre suas capacidades e sobre as questões da prova. O outro grupo, que marcou uma ou 

mais sensações negativas, fez comentários no sentido de explicar por que se sentiram 

daquela forma e foi citado principalmente o esquecimento de algo da matéria.  

Comparando as emoções vivenciadas pelos alunos nas duas atividades 

avaliativas, não houve mudanças significativas no grupo como um todo. Foram 

relatadas sensações agradáveis e desagradáveis, sendo que estas últimas tiveram 

frequência um pouco maior. Apesar de haver indícios de mudanças positivas em 

aspectos relacionados à autoeficácia, como as experiências de êxito e a persistência na 

superação de dificuldades, abordados nos eixos anteriores, isso parece não ter tido uma 

repercussão significativa nos estados emocionais durante as avaliações. Os alunos 

pareceram continuar tendo pouco autocontrole sobre estados psicológicos prejudiciais 

ao desempenho, como sentir nervosismo durante a prova. Além disso, sempre há o 

problema do cansaço, comumente enfrentado pelos estudantes da EJA, que muitas vezes 

trabalham durante o dia e estudam à noite. No entanto, considerando a mudança que 

houve no estilo da avaliação (primeiramente um exercício avaliativo em dupla com 

consulta e depois uma avaliação individual sem consulta), seria possível supor que os 

alunos piorariam seus aspectos emocionais na segunda situação. Contudo, isso não foi o 

que aconteceu, refletindo certa estabilidade em termos de comportamentos e emoções, 

mesmo que as condições do ambiente (características da prova) se tornassem menos 

favoráveis. 

Considerando a primeira fase do processo do trabalho de campo, é perceptível 

que as aulas de Matemática, para a maioria dos alunos, não eram associadas a sensações 

desagradáveis. Apesar de haver o cansaço, o clima era de tranquilidade, com mais 

emoções positivas do que negativas, sendo que havia também, para uma parte dos 

alunos, a ideia de neutralidade, equilíbrio: não chegavam a ‘gostar’, mas também não 

‘achavam ruim’. Ao longo do projeto desenvolvido, buscamos aprimorar aspectos 

positivos observados, como o clima tranquilo e também estimular algumas 

características novas que pudessem propiciar sensações positivas, e foi possível 

observar algumas mudanças nesse sentido: os alunos passaram a sentir mais satisfação e 

animação por conseguirem fazer as atividades propostas, mais curiosidade em relação 

aos temas e atividades trabalhados, mantiveram ou intensificaram seu interesse em 

aprender coisas novas, ficaram mais à vontade para fazer perguntas e comentários, 
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algumas vezes achavam que a aula estava ‘passando mais rápido’. Dessa forma, em 

relação às emoções vivenciadas nas aulas e à relação afetiva dos alunos com a 

Matemática, há indícios de contribuições positivas para o fortalecimento da 

autoeficácia. Essa questão também teve importância na pesquisa de Katz (2015): os 

sentimentos constituíram um tema que emergiu na análise realizada, no estudo com 

alunos do Ensino Fundamental, em que realizou uma intervenção buscando o 

fortalecimento da autoeficácia. Os sentimentos relatados pelos alunos em relação à 

preparação e realização das tarefas eram principalmente negativos antes da intervenção 

(como ansiedade e frustração) e se tornaram positivos, relacionados à autoconfiança, 

autorregulação e calma (KATZ, 2015). 

Em relação aos aspectos emocionais relacionados aos momentos de avaliação, 

temos um ponto que precisaria de mais atenção e orientação para os alunos: melhor 

preparação para as situações de prova, tendo como foco a ideia de que a prova não 

deveria constituir a parte mais importante da etapa escolar. A avaliação é feita de forma 

contínua, processual, e os alunos precisam estar atentos a isso, para não depositar na 

prova um peso maior do que realmente ela tem. Além disso, precisam perceber que a 

atividade avaliativa é muito parecida com as atividades das aulas e, portanto, podem ter, 

na prova, comportamentos e desempenhos parecidos com os que comumente têm nas 

aulas, com mais autorregulação de emoções negativas que possivelmente possam surgir. 

Em geral, podemos identificar fatores com os quais se relaciona a relação afetiva 

dos participantes com a Matemática, e estes estão em consonância com outras pesquisas 

envolvendo afetividade e aprendizagem no contexto da EJA. A presença ou importância 

desses fatores variam de uma pessoa para outra e também de acordo com fases 

diferentes na vida da pessoa. Um deles é a apreciação ou valorização da Matemática 

enquanto conhecimento importante para compreender melhor a realidade e para resolver 

problemas práticos. Outro fator é avaliação feita pelo aluno da qualidade das aulas, das 

metodologias de ensino utilizadas, das experiências propiciadas nesses momentos que 

consideram facilitadoras da aprendizagem. Relaciona-se com isso outro fator que diz 

respeito às emoções e aos sentimentos vivenciados durante as aulas. Além disso, 

também há a forma como o aluno percebe o trabalho do professor, as características 

profissionais e pessoais deste e os aspectos afetivos envolvidos na relação professor-

alunos. E um fator de grande importância são as experiências de sucesso nas atividades 

matemáticas, que fornecem informações para as crenças de autoeficácia, o que pode 
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afetar positivamente a forma como o aluno percebe a Matemática e como percebe a si 

próprio enquanto aprendiz dessa disciplina. 

 

5.4. Experiências anteriores e novas vivências escolares 

A literatura a respeito das metodologias e propostas de ensino na EJA tem 

destacado a importância de que estas sejam concebidas de forma adequada às 

especificidades dos educandos e não apenas seja adaptação do que é feito no ensino 

regular. Em relação ao ensino de Matemática, especificamente, é fundamental que 

sejam considerados temas e problemas significativos e relevantes para o aprendizado 

dos alunos, de acordo com seus contextos de vida, seus objetivos enquanto estudantes, 

suas expectativas em relação à escola. 

Tais questões estiveram subjacentes à elaboração do conjunto de tarefas 

desenvolvidas - o Projeto de Geometria -, além da articulação com a fundamentação 

teórica sobre a autoeficácia. Isso porque o projeto teve como principal propósito tentar 

promover o fortalecimento das crenças de autoeficácia dos alunos e favorecer a 

aprendizagem. De acordo com Pajares e Olaz (2008), os professores podem se apoiar na 

Teoria Social Cognitiva para trabalhar com seus alunos a regulação das autocrenças e 

estados emocionais, as habilidades de autorregulação do comportamento e também 

alterar aspectos das aulas que influem nisso.  

No presente estudo, realizado no ambiente natural da sala de aula, a realidade 

escolar concreta influenciou e condicionou seu desenvolvimento, logo, nem tudo o que 

foi idealizado foi concretizado. Alguns dos fatores que pode dificultar isso são a 

dimensão cultural (como hábitos e ideias relativas à escola e às aulas de Matemática) e 

também os aspectos mais subjetivos dos estudantes, que incluem concepções, crenças, 

às vezes, bastante enraizados.  

Fonseca (2006) destaca a importância de professores e pesquisadores 

conhecerem as experiências escolares anteriores dos alunos da EJA, não se limitando às 

experiências cotidianas. Isso também é considerado importante em nossa pesquisa, já 

que a partir dessas experiências, ao longo das etapas escolares (antes e durante a EJA), 

as crenças de autoeficácia dos alunos foram formadas e reformuladas. 

Neste eixo temático, abordaremos as experiências escolares anteriores, buscando 

relacioná-las com as ideias que os alunos possuíam em relação à própria capacidade 

para aprender Matemática e a forma como essa disciplina era vista por eles. 

Posteriormente, trabalharemos com os dados referentes às novas vivências dos alunos 
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durante a realização do projeto, com atenção a como estas podem ter sido interpretadas 

e avaliadas. As concepções prévias sobre a própria capacidade constituem um 

autoesquema que influi na interpretação das informações que podem ou não serem 

incorporadas às crenças de autoeficácia, afetando o que é recuperado na memória para 

realizar julgamentos (BANDURA, 1997). 

 

5.4.1. Experiências escolares anteriores 

Os dados referentes a esse aspecto foram coletados principalmente no 

questionário e entrevista inicial. No caso das experiências na EJA durante o segundo 

semestre de 2013, antes do projeto, também foram considerados os dados coletados a 

partir da observação, na primeira fase do trabalho de campo. 

Na entrevista inicial, a primeira pergunta referia-se a como era a escola na época 

em que os participantes eram crianças ou adolescentes.Alguns citaram as dificuldades 

relativas às suas condições de vida ou da precariedade da escola (Amilton, Marlene e 

Vanda).  

“Era.... bem mais difícil, né, pra estudar, porque quando era criança, 
condições de... ir pra escola e ter pelo menos um almoço direito a 
gente não tinha né, antigamente era difícil porque não tinha, como é 
que fala, alimentação não era boa pra gente. Agora hoje em dia já é 
bem mais... melhor, né, tem uma merenda até melhor na escola” 
(Amilton). 
 

Outros falaram que antes era mais complicado, difícil, a escola era mais rigorosa 

(Carlos, Higor, Geovana, Edna).  

“Eu lembro que as professoras eram muito rigorosas, ensinava, pegava 
no pé mesmo, ensinava mesmo, sabe? É.. como que é... a gente tinha 
que prestar atenção na aula, não podia conversar (...)” (Edna) 
.“Era totalmente diferente do que é hoje... exigia muito mais, te 
cobrava muito mais, mais complicado” (Carlos). 
 

Houve também comentários sobre as dificuldades com a Matemática (Meire, 

Vanda, Gabriela).  

“Eu comecei a estudar com sete anos (...) E... quando eu fui pro 
terceiro ano (...) a professora não quis deixar eu passar pra frente, que 
eu tinha que ficar, ajudar os outros, e hoje eu tenho dificuldade 
principalmente, até em Matemática mesmo eu tenho dificuldade. (...) 
Pra mim hoje mudou muito a Matemática (...)” (Meire). 
 

Outros comentaram que antes era mais fácil (Francisco), ou que no início era 

fácil, mas ao longo do tempo foi se tornando mais difícil (Gustavo, Diego). Alguns 

falaram que havia “bagunça” (André, Diego). Adriano respondeu que antes era mais 
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divertido e Fernanda declarou que “era normal”. Nesse grupo de alunos, as experiências 

escolares da época anterior à EJA parecem ter sido muito diversificadas, em parte 

devido à diferença de faixa etária. Cada um falou do que se lembrou naquele momento, 

provavelmente um aspecto mais marcante que ficou daquela fase da vida. 

Perguntando mais especificamente sobre como eram suas aulas de Matemática, 

tivemos respostas variadas, que basicamente podem ser divididas em dois grupos (de 

mesmo tamanho). Boa parte ressaltou aspectos positivos, por exemplo, dizendo que as 

aulas eram boas ou eram mais fáceis. 

“Ah, eu gostava, eu sempre gosto de aula de Matemática. Assim, 
adoro fazer as continhas... sempre foram boas minhas aulas. Meus 
professores também sempre foram ótimos.” (Geovana) 
“Matemática até que era bom.” (Gustavo) 
“Ah, naquela época... acho que... parecia que era mais fácil.” (Meire) 
“Ah, era boa, eu sempre gostei de Matemática também’ (Adriano) 
“Na época em que eu estudava na quarta série, ainda era aquela fase 
de tomar leitura, e tomar os fatos, pra ver se você tinha capacidade pra 
passar de ano. Até então eu não tive problema nenhum com a leitura 
nem com os fatos, né. Naquela época era tudo decorado. (...) Então a 
gente ralava pra caramba pra decorar, mas não era, assim, muito difícil 
não, eu lembro que não era muito difícil” (Vanda). 
 

Outros comentaram sobre aspectos negativos, como achar difícil e/ou não gostar. 

“Complicado, tive que pegar até aula particular” (Higor) 
“Ah, tinha fase que tava bom, tinha fase que tava ruim... Nunca gostei 
muito não, mas também nunca fui... dos piores não” (André) 
“Matemática, sempre foi difícil, viu. Nunca gostei de Matemática” 
(Diego). 
“Aula de Matemática... ah, Matemática é difícil, né, não é fácil... 
normal!” (Edna). 
 

Nesse aspecto, a turma ficou ‘dividida’, para um grupo a relação com a 

Matemática era mais agradável e para outro grupo era o oposto. O que se pode perceber 

é que, em geral, o “gostar” e “achar fácil” costumam caminhar juntos nas ideias dos 

alunos, assim como o “não gostar” e “achar difícil” (como abordado no eixo anterior). 

Isso sugere que a relação afetiva com a Matemática está muito ligada às experiências 

escolares de sucesso ou fracasso, que são fundamentais na constituição da autoeficácia. 

Tal relação também está presente nas respostas à outra questão da entrevista inicial: 

“Você achava as tarefas fáceis? Por quê?”. Apenas quatro alunos responderam 

afirmativamente. 

“Por que eu gostava da, das matérias, eu era assim, eu era muito 
estudiosa. Eu gostava muito de estudar” (Marlene). 
“Por eu gostar, por eu gostar da Matemática, tinha muita facilidade em 
aprender” (Adriano) 
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“Não sei, eu sempre tive mais assim... vontade, mais atenção na 
Matemática do que às vezes no Português, né. Não sei se era o 
professor ou a professora que ensinava melhor, eu gostava mais” 
(Amilton). 
 

Quatro alunos responderam ‘não’, comentando sobre “não gostar” ou não 

“prestar atenção”, ou sobre o professor. 

“Porque eu não gosto de Matemática” (Diego). 
“Ah, questão mais de prestar atenção, eu não presto muita atenção” 
(Higor). 
“Não. Exceto um ano, lá. Porque a professora, não sei, ela soube 
explicar, não entendia ela explicava de novo” (Fernanda). 
 

As outras respostas foram intermediárias, do tipo “mais ou menos” e “depende”.  

Duas alunas já haviam comentado sobre isso na outra pergunta. 

“Porque tem matéria que a gente tem dificuldade, né” (Francisco). 
“Quando a gente presta atenção na matéria, aí ela fica fácil. Você tá 
prestando atenção, tá entendendo, é mais isso” (Gabriela). 
“Depende, tem algumas que é difícil, aquelas que são umas contas 
muito grandes assim... é, depende do grau também, né, sempre a 
dificuldade vai aumentando um pouquinho mais” (Geovana). 
 

Nas respostas a essa pergunta, as explicações dos alunos não se pautavam na 

própria capacidade, mas sim no esforço, na vontade, na ideia de gostar ou não, prestar 

atenção ou não, ou ainda em aspectos externos, como o tipo das tarefas ou o professor. 

Alguns dos aspectos citados, em relação às experiências escolares anteriores 

com a Matemática, sugerem atenção à forma como o professor se relaciona com os 

alunos, conduz suas aulas, explica os conceitos, bem como à natureza das atividades 

propostas. Esses aspectos foram mais acessíveis como alvo para instigar mudanças, 

devido a não serem estáveis e apresentarem a possibilidade de que realizássemos algum 

direcionamento. Outros aspectos mais subjetivos, como “não gostar”, são mais estáveis, 

mas podem de alguma forma começar a ser confrontados, principalmente através das 

experiências de sucesso e das emoções positivas. Os aspectos emocionais parecem não 

ter sido um obstáculo na realização do projeto, já que, como abordado no eixo anterior, 

a relação afetiva dos participantes com a Matemática, de forma mais ampla, na maioria 

dos casos tendia a ser agradável ou equilibrada, havendo poucos alunos com uma 

relação em que predominavam aspectos negativos. Mas consideramos que o bem-estar 

emocional era um ponto importante a ser trabalhado com todos, por possuir forte 

relação com a autoeficácia e foi possível ter resultados favoráveis nesse sentido. 

Na revisão bibliográfica que realizamos a respeito da EJA, verificamos que um 

aspecto importante apresentados em algumas pesquisas é a relação afetiva que o aluno 
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estabelece com seus professores (MELO, 2004; FERNANDES, 2004; CAMARGO, 

2005; RODRIGUES, 2006). Essas pesquisas mencionam a valorização de determinadas 

características do professor, tais como ser atencioso com os alunos e dedicado em 

relação ao seu trabalho. Na entrevista inicial, perguntamos se os participantes gostavam 

dos professores que tiveram, e quase todos (doze) responderam que sim, ou que 

gostavam da maioria deles, e três alunos deram resposta do tipo ‘indiferente’. As 

explicações mencionavam aspectos pessoais e profissionais. 

“Da professora sim, era uma ótima professora. Porque ela... ela tratava 
bem seus alunos, sempre teve educação, não precisava gritar, os 
alunos respeitavam ela, com educação, não precisava ser aquele 
professor que ficava gritando com os alunos... ela era diferente, os 
alunos respeitavam ela” (Diego, grifo nosso). 
“Todas as professoras, gostava. Ah, elas ensinavam muito bem, 
explicavam muito bem a matéria, pra gente aprender a matéria tem 
que explicar e tem que prestar bem atenção, porque senão não 
aprende” (Edna, grifo nosso). 
“A maioria eu gostava. Tem alguns que não. Ah... não explicavam 
direito, não se comprometia muito” (Francisco, grifo nosso). 
“Gostava, apesar de eu não lembrar quem era mais, mas eu acho que 
não tenho nada contra (riso)” (Carlos). 
“Ah, depende. Tinham uns que eu gostava, tinham outros que não. 
Uma professora que eu tive, chamava... acho que era Márcia. Ela era 
boa, ela eu gostava, que ela tinha paciência, explicava bem, mas... 
alguns outros eu já não me dava muito bem” (André, grifo nosso). 
“Sempre, todos os professores sim. Só um que não. (...) Ah... porque 
aconteceu um dia ela falar pra todo mundo parar de escrever, eu parei, 
só que quando eu coloquei a cadeira, a cadeira não firmava não, aí 
meu lápis caiu, ela chutou o meu lápis (...) ela não gostava de mim 
(...)” (Adriano, grifo nosso). 

 

Essas respostas corroboram o que encontramos em outras pesquisas na EJA em 

relação a como os alunos percebem e avaliam características pessoais e profissionais 

dos professores. Fernandes (2004), por exemplo, identificou, nas expressões dos alunos 

participantes de seu estudo, dois perfis de professores: professor motivador e professor 

bloqueador da aprendizagem. O autor afirma que “a qualidade da mediação 

desenvolvida pelo professor pode gerar diferentes tipos de sentimentos na relação do 

aluno com o objeto de conhecimento” (FERNANDES, 2004, p. 55). Melo (2004), ao 

investigar aspectos motivadores/facilitadores da aprendizagem, destaca que “a 

afetividade era o componente que movia a relação professora/alunos e alunos/alunos” 

(p.165). Em relação às representações da Matemática, concluiu que suas construções 

pelos alunos se relacionavam principalmente com os professores da educação regular e 

da EJA. 
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Os participantes da presente pesquisa ressaltaram características positivas do 

professor de Matemática deles (em 2013 e 2014) em todas as vezes em que ele foi 

citado. Alguns exemplos:  

“(...) o Célio é MUITO66 bom professor, ele é ótimo. E ele ajuda a 
gente muito, não é só a mim, não, muitos alunos mesmo falam que ele 
é ótimo professor” (Vanda, entrevista inicial). 
“Mas o Célio, ele é ótimo professor, Carol. Explica muito bem a 
matéria, não aprende quem não quer. Mas você sabe quando você 
aprende ali na hora, mas depois você sai, hora que vai voltar você não 
sabe aquilo mais? É assim” (Edna, entrevista final). 
“Por questão de eu estar correndo atrás, de o professor explicar bem, 
explicar várias vezes. O pessoal tem dificuldade, ele volta, explica de 
novo” (Higor, entrevista inicial, explicando sobre ter bom 
aprendizado). 
 

Dessa forma, os participantes, em geral, pareciam se relacionar de modo positivo 

com seu professor de Matemática na EJA. Esse foi provavelmente um aspecto 

facilitador para a realização do projeto, em que buscamos manter essa relação amistosa 

dos alunos com seus “dois professores” de Matemática. 

A partir dos dados das observações, na primeira fase do trabalho de campo, 

identificamos as principais características das aulas de Matemática. Sua organização 

basicamente se pautava na sequência: explicação do conteúdo com anotações no quadro, 

resolução de exercícios (que eram copiados do quadro), correção dos exercícios feita 

pelo professor. Ele caminhava pela sala respondendo às perguntas dos alunos, enquanto 

eles resolviam as atividades, que quase sempre eram feitas individualmente e em 

silêncio, algumas vezes alguns alunos conferiam a resposta com um colega, não havia 

pedidos ou sugestão de realização de atividades em duplas ou grupos. O professor 

demonstrava paciência, explicava calmamente e esperava o tempo necessário para que 

todos acompanhassem a aula, respeitando os diversos ritmos existentes. Alguns 

pareciam ter muitas dificuldades, pediam ajuda ao professor e, às vezes, desistiam de 

fazer dizendo que não sabiam e esperavam a correção para copiar.  

Contudo, raramente houve momentos em que os alunos discutiram 

coletivamente alguma atividade, com esforço e curiosidade para descobrir o resultado. 

O volume de atividades em cada aula era pequeno e assim parte dos alunos ficava 

ociosa uma parte do tempo, enquanto os outros ainda não haviam terminado a tarefa. Os 

alunos pareciam acostumados com a rotina das aulas com poucas mudanças, tanto no 

estilo das atividades, quanto no tema abordado. Em geral, participavam realizando as 

                                                 
66 As letras maiúsculas nas transcrições representam falas em que houve ênfase. 
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atividades e às vezes respondendo perguntas nos momentos da correção. Mas havia 

também muitos atrasos e faltas, além de momentos em que alguns (poucos) se 

distraíam, mexendo no celular ou conversando sobre outros assuntos. O professor pedia 

silêncio sempre que havia conversa e era atendido. Sua relação com os alunos era 

respeitosa, o clima da aula era de tranquilidade e não havia muitas cobranças em relação 

ao desempenho nas tarefas. Entretanto havia uma expectativa em relação ao 

comportamento dos alunos no sentido de se manterem quietos e em silêncio, sem 

incomodar os colegas, prestando atenção quando o professor explicava. 

Não fez parte de nossos objetivos analisar essas características das aulas e do 

trabalho do professor, e sim conhecê-las para ter um ponto de partida no 

desenvolvimento da intervenção realizada nesse contexto. De acordo com o que 

pretendíamos ao realizar essa proposta, as aulas do projeto tiveram vários aspectos em 

que se diferenciavam das aulas anteriores, o que provocou novas experiências para os 

alunos, vivenciadas e interpretadas diferentemente por cada um deles. 

 

5.4.2. Projeto de Geometria e novas vivências escolares 

As aulas do projeto apresentaram, desde o início, algumas novidades em relação 

ao que foi observado anteriormente. Algumas podem parecer apenas detalhes – como 

ganhar um caderno, receber folhas de atividades em todas as aulas em vez de copiar do 

quadro, ter dois professores em sala – mas também contribuíram para que as aulas 

fossem mais agradáveis e proveitosas, como observado nas expressões (verbais ou não) 

de muitos alunos. 

No desenvolvimento do projeto, levamos em consideração diversos fatores 

relacionados à mobilização das crenças de autoeficácia, que se referem aos tipos de 

tarefas/atividades, à motivação e às contribuições que o professor pode propiciar. Para 

os alunos, a maioria parece ter sido algo que antes não era comumente vivenciado. A 

seguir, abordamos cada um desses fatores. 

- Condução das aulas de forma a não “fornecer” informações prontas, durante a 

introdução de temas novos ou quando os alunos faziam perguntas resolvendo as 

atividades. Esses aspectos inicialmente podem ter causado alguma estranheza, levando à 

sensação, para alguns, de que estava mais difícil, mas depois a maioria foi se 

acostumando. Na tirinha referente à atividade piloto (21-10-2013), por exemplo, as 

sugestões para as atividades futuras foram nesse sentido: 

“Dê exemplos para seguir” (Amilton).  
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“Explicando mais” (Edna). 
“Dar exemplo primeiro” (Marlene). 
 

A dinâmica das aulas do projeto parece ter propiciado repercussões positivas, no 

sentido de muitos alunos (não todos) considerarem que estava ‘mais fácil entender’, 

mesmo havendo menos explicações expositivas sobre os conteúdos. O que pode ter 

contribuído para isso foram as muitas discussões em que os alunos participavam do 

raciocínio desenvolvido, perguntando e também respondendo, dialogando com a turma, 

aspectos que possivelmente facilitaram a compreensão. Ao explicarem por que estavam 

aprendendo Geometria (quarta tirinha, sétima semana, 17-03-2014, após a atividade do 

jogo) declararam:  

“Porque é fácil” (André). 
“Porque as explicações são claras” (Fernanda). 
“Porque as aulas são fáceis e bem explicadas” (Gustavo).  
“Tem algumas coisas que não consigo entender” (Geovana).  
 

- Procuramos utilizar perguntas, problemas, situações que buscassem estimular a 

curiosidade e a descoberta, além de ter como ponto de partida (quando possível) 

situações do cotidiano. Esse aspecto parece ter sido bem recebido por muitos 

participantes. Na terceira tirinha (terceira aula da terceira semana, 19-02-2014), os 

alunos responderam sobre as características das aulas, escolhendo entre as opções: 

interessantes, cansativas, divertidas, difíceis, fáceis. A opção ‘interessante’ foi marcada 

por quase todos os alunos (treze do total de quinze), “divertidas” foi marcada por sete 

alunos e “fáceis” foi marcada por três. Essas ideias continuaram presentes entre os 

alunos nas semanas seguintes, como verificado em dados coletados em outros 

momentos. Segundo os alunos: 

“A forma de ensino é interessante” (Francisco). 
“Porque muitas coisas que eu não sabia eu aprendi, acho também que 
são divertidas” (Gabriela). 
“Estou prestando atenção, pois as aulas estão mais divertidas” (Higor). 
“Porque eu estou gostando da matéria e isso quer dizer que eu estou 
aprendendo” (Marlene). 
(Quarta tirinha, segunda ou terceira aula da sétima semana, 17-03-
2014, após a atividade do jogo). 
 

- Buscamos propiciar experiências de êxito tanto em tarefas simples como também mais 

complexas, trabalhando atividades acessíveis, porém desafiadoras, em nível de 

dificuldade crescente. Essa diversidade nas tarefas contribuiu para que a participação de 

todos fosse maior, tanto dos alunos que tinham mais dificuldade como também dos que 

tinham facilidade e terminavam rapidamente as atividades. Como havia tarefas mais 
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difíceis, estes ficavam mais tempo tentando resolvê-las, e tendo menos tempo ociosos 

enquanto os colegas estavam resolvendo. Além disso, muitas resoluções de atividades 

duravam todo o tempo da aula e eram corrigidas na aula seguinte, dando a possibilidade 

para os alunos terminarem em casa caso não terminassem na aula. Como abordado nos 

eixos anteriores, as observações indicam um aumento da frequência das experiências de 

êxito e da superação de obstáculos, considerando o grupo como um todo. A análise das 

respostas dadas nos diversos instrumentos indica que isso foi reconhecido pelos alunos, 

mesmo por alguns cujas experiências escolares anteriores estavam mais associadas às 

dificuldades ou aos fracassos, como Fernanda, Diego, Vanda, Meire.  

“(...) esse ano e vi que eu consegui mais que no ano passado” 
(Fernanda, entrevista final, grifo nosso). 
“Porque a maioria das atividades propostas que você passou no quadro 
eu dei conta de fazer” (Diego, entrevista final, grifo nosso). 
“Porque, igual, por exemplo, a Matemática, igual eu já ressaltei antes, 
é uma das matérias que eu acho mais difícil, né. Mas é... por exemplo, 
eu sempre, consegui prestar mais atenção nas matérias, e, eu senti que 
meu rendimento aumentou. Então assim, eu sempre ficava satisfeita 
porque eu vi que eu tava progredindo” (Vanda, entrevista final, grifo 
nosso). 
“Eu ainda tô aprendendo. Não falo assim que eu aprendi TUDO ainda 
não, ainda tô ainda... aprendendo. Mas aprendi muita coisa que... até 
do ano passado pra cá aprendi muita coisa porque eu nem sabia o que 
que era geometria” (Meire, entrevista final). 
 

No entanto, para outros, as experiências de sucesso não aumentaram 

significativamente ou não foram interpretadas de forma que tivessem maior importância 

na autoavaliação, principalmente considerando como foi a realização da prova, como 

nos casos de Edna, Marlene e Geovana. 

 “A gente aprende, é igual eu te falo, a gente aprende na hora ali (...) 
mas depois (...) vai misturando aquilo, mistura as coisas. Mas algumas 
coisas eu aprendi” (Edna, entrevista final). 
“Essa prova que eu fiz, falei ‘não, não dou conta de fazer isso aqui 
não, não sei isso aqui, não sei’. Eu fiquei perdida, tentei, tentei, 
apaguei, mas... Não, acho que eu não conseguia fazer” (Edna, 
entrevista final). 
“Eu achei a... assim, geometria, porque eu nunca tinha estudado 
geometria assim não, achei mais, mais aprofundado, eu acho. Porque 
geometria sempre a gente via aquelas coisinhas mais... não tinha nem 
aula de geometria direito” (Geovana, entrevista final). 
“Tudo que você não sabe, pra você é um bicho de sete cabeças, você 
acha difícil. Mas desde o momento assim que explica, que você presta 
atenção lá, você vê que, você é capaz. Apesar de toda a minha 
dificuldade, na hora da explicação, né. Eu sou um pouco ansiosa, 
igual, aquele dia você viu, o telefone tocou na hora da prova, eu 
desesperei!” (Marlene, entrevista final). 
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Edna havia mencionado várias vezes que achava Matemática difícil, confusa e, 

na fala acima, reconhece que aprendeu algumas coisas, mas isso parece não ter tido peso 

na autoavaliação como um todo, possivelmente por ser incoerente com o que pensava.  

A experiência de Geovana com a Geometria também foi diferente do que esperava, 

sendo algo mais aprofundado, do seu ponto de vista, o que pode ter originado 

dificuldades. E Marlene, apesar de reconhecer que mesmo com algumas dificuldades 

era capaz de aprender, como sugere na fala acima, essa ideia e as experiências das aulas 

ainda ficaram um pouco encobertas pelo episódio da prova, com foco nas emoções 

negativas. Assim, percebemos que cada um interpretou as experiências de forma 

diferenciada, e aquelas que representam ‘novidade’, sendo muito diferentes do que as 

usuais, nem sempre foram consideradas significativas ao avaliar o próprio 

comportamento. Esse aspecto também é mencionado na teoria sobre autoeficácia, 

considerando que as experiências podem ser vistas como menos importantes e até 

mesmo esquecidas, por serem incompatíveis com as autocrenças (BANDURA, 1997). 

- Buscamos manter (e se possível aprimorar) alguns fatores que estiveram presentes nas 

aulas anteriores ao projeto (como o clima tranquilo e descontraído, o respeito ao ritmo 

de aprendizado de cada aluno), e também introduzir novas características na dinâmica 

da aula, como o incentivo ao trabalho em duplas ou pequenos grupos, nos quais os 

estudantes se auxiliavam mutuamente. Esse aspecto foi considerado positivo pelos 

alunos nas respostas67 que deram à entrevista final, em que quase todos (treze do total 

de quinze) concordaram que atividades em duplas ou grupo auxilia no aprendizado, 

explicando que assim podem discutir, um pode ajudar o outro, sendo mais fácil 

aprender. Apesar disso, a maioria optava por fazer atividades individualmente, o que 

pode indicar que queriam se certificar de que conseguiam fazer com autonomia as 

tarefas, verificar os próprios conhecimentos. Outra possibilidade, no caso dos alunos 

que se dispersam facilmente, é que essa seria uma forma de tentar manter a 

concentração, evitar conversar sobre outros assuntos. Ou ainda, no caso de alunos que 

têm facilidade em realizar as atividades, pode ser que não estejam muito dispostos 

ajudar o colega. 

Em geral, essas novas experiências nas aulas de Matemática podem ou não levar 

a alguma mudança (pequena, quando existe) na percepção que os alunos têm dessa 

                                                 
67 (Questão 9, Entrevista final) Você acha que fazer atividades em duplas ou grupos ajuda os alunos a 
aprender? Por quê?  



204 
 

disciplina. Esse aspecto foi questionado68 na entrevista final e as respostas foram 

variadas. Cinco alunos afirmaram que não houve mudança na forma de ver a 

Matemática, sendo que uma aluna não soube explicar o porquê. E para duas alunas 

(dentre os cinco), permaneceu uma visão negativa da Matemática. Nas palavras desses 

alunos: 

“Eu acho que não tem muita mudança não, porque... eu sempre gostei 
de Matemática... sempre me esforcei” (Adriano). 
“Ah, continua do mesmo jeito pra mim, porque Matemática, 
Português, é matéria que desde o começo você sabe que precisa” 
(Gustavo). 
“Não, mesma coisa. Mesma coisa, Carol, não tem jeito... Matemática, 
Carol, não entra na minha cabeça não” (Edna). 
Não, continua no mesmo jeito. (...)Ah, porque é conta, a mesma coisa. 
(rindo) É a mesma coisa, Matemática, né? (Geovana). 
 

Para os demais, houve mudança na forma de se relacionar com a Matemática: 

“É, mudou bastante, porque agora já tem uma fórmula mais fácil, eu 
sei, se eu for fazer... não precisa ser coisa pequena, pode ser até coisa 
grande, que eu já sei tirar um esquadro, fazer qualquer outra coisa 
mais certa” (Amilton). 
“Teve mudança no que eu aprendi, no que eu não sei continua do 
mesmo jeito, continuo sem saber” (Diego). 
“É igual eu tô te falando, mudou bastante, mas assim, é igual... eu não 
sabia nem o que que era Geometria, né? Então.... Mudou, mas eu tô 
gostando. (...) Porque, eu sabia só fazer conta! (riso)” (Meire). 
 

Outros alunos referiram-se à sua relação com a aprendizagem da disciplina. 

“Hum, teve uma mudança. Antigamente eu achava que era mais 
complicado” (André). 
“Ah, teve alguma mudança. Porque é... ficou mais fácil pra entender, 
né” (Fernanda). 
“Mudou (...) Ah, eu achava, sei lá, chato, aquele trem (...). Esse agora 
é diferente” (Higor). 
“Não, lá vai mudando aos poucos. Ah, eu acho assim, que agora, que 
eu tô começando a entender, melhor” (Vanda). 

 

E houve também respostas que citaram a forma de ensino. 

“Não, teve mudança. Teve algumas. (...) O jeito de, de aprender, de 
explicar, de acompanhar os exercícios” (Carlos) 
“Ah... no EJA mudou um pouco a forma (...) Porque os professores de 
Matemática, eu gostei muito do Célio, da forma de ensinar” 
(Fernando). 
 

Uma aluna comentou sobre as mudanças na própria Matemática que é ensinada. 

“Não, eu acho assim, houve uma mudança, porque ela também não é a 
mesma Matemática que era antes.(...) É porque antes a gente era 

                                                 
68 Você acha que a sua forma de ver a Matemática teve alguma mudança ou continua do mesmo jeito? a) 
Por quê? b) O que você acha que provocou essa mudança? (Entrevista final, última pergunta) 
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acostumado com um Matemática diferente, os problemas, eram outros 
conteúdos, né. E agora hoje mais é na, os desenho da geometria, já é 
diferente um pouco” (Marlene). 
 

Nessas falas citadas, é possível identificar traços que Fonseca (2007) aponta 

como “muito próprios da relação do aprendiz adulto com o conhecimento matemático e 

com a situação discursiva em que se forja (e que é forjada por) seu aprendizado escolar” 

(p.23): a relação utilitária com o conhecimento, para enfrentar situações da vida 

cotidiana; e também a dimensão formativa, de forma diferenciada em relação aos alunos 

não adultos. 

As situações de ensino-aprendizagem da Matemática permitem-nos 
momentos particularmente férteis de construção de significados 
realizados conscientemente pelo aluno. Ou seja, a natureza do 
conhecimento matemático, ao prover o próprio sujeito que 
matematica69 de estratégias de organização e controle de variáveis e 
resultados, pode proporcionar experiências de significação passíveis 
de serem não apenas vivenciadas, mas também apreciadas pelo 
aprendiz” (FONSECA, 2007, p. 25, grifo da autora). 
 

Em relação ao que cada um considera como fator que provocou essa mudança 

(nem todos responderam essa pergunta apontando uma causa, alguns apenas 

comentaram sobre as mudanças), a maior parte das respostas mencionou a forma de 

ensino, um aluno citou os conteúdos estudados e outro comentou sobre seu 

comportamento e sobre gostar da matéria. 

“Hum... as explicações da matéria” (Diego). 
“Ah, eu acho que foi a metodologia mesmo, do, do ensino” (Carlos). 
“As suas aulas de geometria. Foram bem assim, mais... sei lá, acho 
que foi um complemento que tava faltando, pra ajudar, igual eu tava 
pensando lá em casa outro dia... que você falou que era a sua última 
aula sexta-feira, pensei não, a Carol vai embora, as aulas de 
Matemática vão acabar (rindo)”. (Vanda) 
“Acho que a questão é mais a matéria” (Higor). 
“Uai, provocou foi, né... prestei atenção, gostei de ver o jeito, né, o 
que foi vindo pra mim... pra gente aprender... eu via esse negócio... é... 
no livro, mas eu não tinha assim muito interesse de ficar lendo, que eu 
tenho preguiça de ler. Mas fazer conta e aprender essas contas aí, eu 
gosto” (Amilton). 
 

Nessas respostas a respeito da possível mudança na forma de ver a Matemática, 

a maioria dos alunos apresentou resposta favorável considerando os objetivos do projeto 

desenvolvido, apontando mudanças para melhor (no sentido de mais promissora para o 

aprendizado), ou permanência de aspectos positivos que existiam em sua relação com a 

                                                 
69 “o sujeito que usa, pensa contesta, recria, inventa Matemática” (FONSECA, 2007, p. 25, nota da 
autora). 
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disciplina. Dessa forma, isso pode ter se tornado informações incorporadas ao senso de 

autoeficácia desses alunos, de acordo com a forma de interpretação pessoal realizada. 

Uma relação mais agradável com a Matemática, de forma geral, pode contribuir para a 

motivação e para a autoconfiança no que diz respeito a essa disciplina. Mas duas alunas 

relataram continuar tendo uma relação desagradável com a Matemática, principalmente 

devido às dificuldades de aprendizado, e essas respostas são coerentes com outros dados 

coletados. Nestes casos, percebe-se que as experiências de sucesso e fracasso 

possivelmente são fatores essenciais associados à forma como a Matemática está 

presente em suas percepções. 

Considerando o que trabalhamos neste eixo temático, verificamos que as novas 

experiências dos alunos proporcionadas pela participação no projeto em geral foram 

bem recebidas, consideradas agradáveis. Mas foi muito diferente de um aluno para outro 

a forma como essas experiências foram interpretadas e, dessa forma, provocaram ou não 

alguma mudança em sua relação com a Matemática. Isso está em sintonia com o que é 

considerado na teoria, de que as informações passam por processamento cognitivo, em 

que são interpretadas e depois se integram às crenças de autoeficácia (BANDURA, 

1997). As características das aulas (forma de trabalhar os temas, tipos de atividades) 

parecem ter contribuído para que as experiências fossem mais positivas, por exemplo, 

utilizando as palavras dos participantes, mais ‘interessantes’, ‘divertidas’, ‘fáceis’. Esse 

é um aspecto que pode contribuir para as crenças de autoeficácia, mas é decisiva a 

apreciação cognitiva de cada pessoa, que leva em consideração suas concepções 

prévias, experiências anteriores, toda sua trajetória vivenciada, o que é ainda mais 

complexo no caso de alunos adultos. 

 

5.5. Autoavaliação do aprendizado  

Neste eixo, abordaremos a questão da autoavaliação, no sentido de como o aluno 

avalia a própria aprendizagem de Matemática na escola. Por meio de reflexões pessoais 

e da comparação do seu comportamento com os padrões pessoais que estabelece para si, 

ele atua como autorregulador da própria aprendizagem. Essa autoavaliação fornece 

informações que direcionam as ações futuras, de acordo com suas motivações e suas 

crenças sobre as próprias capacidades. Segundo a Teoria Social Cognitiva, as ações das 

pessoas levam em conta seus padrões pessoais e autoavaliações, e não somente 

prováveis recompensas ou punições externas (BANDURA, 2008). 
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Esse aspecto se mostrou importante nesta pesquisa, uma vez que foi perceptível 

que os alunos refletiram sobre seu aprendizado de Matemática, comparando-o com os 

padrões pessoais que estabeleceram. Percebemos isso em situações durante as aulas em 

que os alunos comentam sobre o próprio aprendizado e também nas tirinhas e 

entrevistas. Como no episódio “Utilizando o transferidor” (p.98), Amilton comentou 

com a colega que havia entendido o “negócio do triângulo, soma cento e oitenta”. No 

episódio “Avaliação individual” (p.151), quando estava terminando o tempo para fazer 

a prova, Meire disse “Ah, eu vou entregar do jeito que tá”, ficou mais um pouco 

tentando, e depois entregou dizendo “Ah, vou deixar, é bom pra eu aprender depois”.  

No episódio “Volume de água na piscina”,Gustavo perguntou sobre a operação de 

multiplicação de decimais, falando “vou te fazer uma pergunta boba, mas eu nunca 

soube e nunca perguntei” (p.122). Esses são alguns exemplos de momentos nos quais 

foi possível observar que os alunos estavam atentos ao que estavam aprendendo, 

avaliando o que sabiam ou não, pensando sobre a forma como aprendiam. 

Como Fonseca (2007), consideramos o pensamento metacognitivo como uma 

característica importante comumente presente na sala de aula da EJA. 

(...) a reflexão metacognitiva parece ser um exercício assumido com 
maior frequência e afinco pelo adulto que pelos mais jovens. Ao 
adulto, pensar sobre o que pensa e sobre como pensa, e falar sobre 
esse pensar, como forma não apenas de comunicar esse pensamento, 
mas de dar-lhe forma, critério, razão e importância social, é mais do 
que um exercício cognitivo individual: é uma ação social, é a 
conquista da perspectiva coletiva de um fazer antes solitário e que 
quer tornar-se comunitário nessa oportunidade – talvez única, 
provavelmente rara – de conhecimento solidário que a escola lhe pode 
proporcionar (FONSECA, 2007, p. 25). 
 

Em sua pesquisa Katz (2015) apontou a reflexão como um aspecto importante 

para o fortalecimento da autoeficácia, sendo o principal processo da aprendizagem 

autorregulada.  

A reflexão envolve a conscientização em todos os estágios, que serve 
como base para o desenvolvimento de processos de pensamento de 
ordem superior. Foram encontradas evidências mostrando que a meta-
cognição tem um efeito sobre o desempenho matemático 
(Birenbaum& Nasser, 2003) (KATZ, 2015). 70 
 

Essa questão da reflexão a respeito de si mesmo enquanto aprendiz é relevante 

em nossa pesquisa, uma vez que, apoiando-se na teoria proposta por Bandura, 

                                                 
70“Reflection involves awareness at every stage, which serves as a basis for high order thinking process 
development. Evidence was found showing that meta-cognition has an effect on mathematical 
performance (Birenbaum & Nasser, 2003)” (KATZ, 2015).  
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focalizamos a aprendizagem matemática do ponto de vista do sujeito que gerencia seu 

próprio aprendizado, avaliando-o de acordo com seus objetivos.  

De acordo com Bandura (2008), a autorregulação do comportamento envolve 

um monitoramento deste de acordo com objetivos e padrões pessoais, e esses últimos 

podem ser afetados por normas padronizadas, outros indivíduos, grupos de referência, 

ou comportamentos anteriores do próprio indivíduo. Além disso, ao atingir um nível de 

desempenho desejado, a pessoa parte para outros níveis, buscando uma melhora 

progressiva. Nesse processo, é fundamental a noção individual de importância ou 

significância atribuída ao aspecto que está sendo avaliado, que recebe maior atenção 

quando está relacionado ao bem-estar e autoestima (BANDURA, 2008). 

Dessa forma, destacaremos as expressões (orais e escritas) dos participantes 

relativas a autoavaliações, ou seja, aspectos mencionados por eles relacionados ao 

padrão pessoal de desempenho nas aulas de Matemática. Para isso analisamos com 

particular atenção as entrevistas inicial e final, e também as tirinhas. Consideraremos, 

principalmente: o nível de significância que a aprendizagem matemática parece ter para 

o aluno; motivação e metas na vida escolar; comparação com a trajetória escolar 

anterior; superação de dificuldades (se existirem) na aprendizagem; conhecimento 

desejado sobre os temas estudados. 

Em uma das questões da entrevista inicial71, os participantes do estudo 

comentaram a respeito de sua vontade e/ou necessidade de concluir o Ensino Médio. 

Para a maioria, parece não somente haver o desejo de obter a certificação de conclusão 

dessa etapa escolar, mas também o interesse em obter um bom aproveitamento em 

Matemática (possivelmente também em outras disciplinas). Isso é sugerido, por 

exemplo, pela importância atribuída por eles aos resultados obtidos nas atividades 

avaliativas, mesmo sabendo que na forma de avaliação feita pelo professor (nas duas 

fases do trabalho de campo), a presença e participação nas aulas tinham um peso maior 

do que a nota nas avaliações escritas. Dessa forma, a ideia de ser aprovado (até mesmo 

com boa nota) não era o único parâmetro utilizado na autoavaliação, pois havia também 

outros aspectos a serem considerados e a importância de cada um deles pode variar de 

uma pessoa para outra. Para a realização do projeto, que buscou instigar mobilizações 

nas crenças de autoeficácia, foi fundamental que a maior parte dos alunos tivesse algum 

interesse nas aulas de Matemática que fosse além da simples aprovação. Assim a 

                                                 
71 Questão 6) Por que você decidiu voltar a estudar? (entrevista inicial). 
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realização das atividades poderia contar com a participação dos alunos, estimulando-a 

ainda mais, de acordo com os objetivos da proposta. 

Como foi descrito em outros momentos deste capítulo e será mais detalhado 

neste eixo, as expressões dos alunos mostram que, para eles, essas ideias – desempenho 

nas aulas/provas e aprendizagem – estão intimamente relacionadas. Para os professores 

e pesquisadores, a ideia de aprendizagem pode ser mais complexa, já que possuem um 

conhecimento profissional, especializado, dessa temática. Contudo, para os participantes 

da presente pesquisa isso parece ser algo associado às suas vivências do cotidiano 

escolar. Assim, usualmente avaliam o próprio aprendizado considerando suas 

experiências em sala de aula, pensando em como foram suas ações e pensamentos 

diante das tarefas, que desempenho tiveram nessas situações. E, para julgar o 

desempenho como satisfatório ou não, comparam-no com os padrões que ele próprios 

estabelecem que, muitas vezes, são influenciados pelo professor ou pelos colegas, mas é 

personalizado de acordo com as particularidades de cada um. O resultado da prova, por 

exemplo, que é dado pelo professor, pode ser importante para o aluno se autoavaliar, 

mas não é suficiente e, nos casos dos nossos participantes, suas respostas sobre o 

desempenho deles nas provas aconteceram antes de receberem a nota, ou seja, sem ter o 

retorno do professor. 

Abordaremos a seguir as ideias referentes a autoavaliações presentes nas 

expressões dos participantes, buscando compreendê-las de acordo com os aspectos que 

se relacionam com o padrão pessoal de desempenho, com o apoio da teoria de 

autoeficácia. 

 

5.5.1. Importância de aprender Matemática 

A aprendizagem matemática parece ter significância considerável para muitos 

participantes, principalmente devido à utilização prática dos conhecimentos. 

“É a matéria mais usada no dia a dia e a matéria que eu mais gosto” 
(Adriano, questionário, primeira questão72). 
 
“Mais ou menos. Tipo tem hora que gosto porque precisamos no 
nosso cotidiano” (Gabriela, questionário, primeira questão). 
 
“Quando eu estudo, penso nas vantagens que ela traz pra gente na vida 
inteira” (Gustavo, questionário, primeira questão). 
 
“ela [Matemática] ajuda a gente a resolver vários problemas, até 

                                                 
72Você gosta de estudar Matemática? Explique sua resposta. (primeira questão do questionário) 
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mesmo no dia a dia” (Higor, questionário, primeira questão). 
 

Essa ideia da relevância da Matemática enquanto modelo e instrumento para 

situações cotidianas também é encontrada nas expressões dos participantes de outras 

pesquisas no contexto da EJA, como a de Ferreira (2009). 

De fato, ao analisarmos a fala desses estudantes, percebemos uma 
tendência em afirmar a universalidade e a onipresença da matemática, 
ao insistirem em que ela se apresenta como um recurso necessário 
‘para todas as pessoas’ e em ‘todas as tarefas do cotidiano’ 
(FERREIRA, 2009, p. 77). 
 

A autora destaca que, apesar disso, os alunos mostraram divergências em relação 

à necessidade de aprender Matemática na escola. 

Apesar de haver um consenso positivo “sobre a importância e a 
necessidade do ensino e aprendizagem da matemática”, assim como 
pondera Santos (2008, p. 28), essa unanimidade não se reproduz 
quando ele se refere à experiência de cada um com a matemática.As 
expressões que revelam pessimismo em relação à matemática escolar 
contrastam com as que manifestam entusiasmo em relação à 
matemática no cotidiano (Ah, precisamos dela [da matemática] no 
nosso cotidiano, então a gente tem que saber resolver bem as 
operações. Mas eu custo a aprender matemática!) (FFEREIRA, 2009, 
p. 80) 
 

Essa questão também esteve presente em nossa pesquisa e verificamos que a 

importância dada à Matemática para a vida das pessoas nem sempre constituiu para os 

participantes uma contribuição para se sentirem entusiasmados ou animados nas aulas, 

como abordado no primeiro e terceiro eixos (p.109 e p.161). 

 

5.5.2. Motivação e metas na vida escolar 

Em relação às motivações e metas dos participantes em sua trajetória escolar, 

para alguns, cursar o Ensino Médio era por si só uma grande meta, e outros pareciam tê-

la como meta parcial necessária para atingir outros objetivos, viam na conclusão dessa 

etapa a possibilidade de progressos na vida profissional ou de continuidade dos estudos. 

(Algumas dessas respostas foram citadas na p. 149, referentes a uma questão73 da 

entrevista inicial). Dessa forma, as motivações trazidas pelos alunos estavam 

principalmente relacionadas a gostar de estudar, ao desejo de estudar mais, à 

necessidade dos estudos. 

“Porque... a gente coloca metas na nossa vida. A gente vê os colegas 
da gente formando, a gente vai ficando triste... e eu decidi formar, 
pelo menos completar o terceiro ano” (Adriano, entrevista inicial). 

                                                 
73 Questão 6) Porque você decidiu voltar a estudar? (entrevista inicial). 
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“(...) E meu marido não gosta que eu estudo. Por ele eu não estudaria, 
né. Mas eu falei assim ‘não, eu vou estudar, eu quero, vou correr atrás 
do meu sonho’. (...) hoje estudar tá MUITO fácil. Sem contar que é 
maravilhoso, que isso aí é uma coisa que ninguém tira de você, que é 
o conhecimento” (Vanda, entrevista inicial). 
“Até mesmo pra você procurar um emprego faz falta, você não ter um 
terceiro ano concluído, Ensino Médio” (André, entrevista inicial). 
“Ah, formar, né? Terminar o ensino... acabar de completar, que eu não 
tive oportunidade, né. Parei muito nova” (Edna, entrevista inicial). 
 

Esses aspectos exemplificam uma característica da agência humana, que é a 

intencionalidade. Esta se refere à representação de um curso de ação a ser seguido 

futuramente, fundamentadas em elementos automotivadores, constituindo um 

compromisso proativo com a realização de ações futuras, não sendo apenas expectativas 

ou previsões (BANDURA, 2008). Dessa forma, a autoavaliação que os estudantes 

realizam leva em consideração essas intenções estabelecidas anteriormente, que os 

motivaram a realizar as ações que estão sendo avaliadas. Além disso, a representação 

cognitiva de estados futuros, que orienta a motivação, depende das crenças que a pessoa 

possui acerca de suas capacidades (BANDURA, 1997). 

 

5.5.3. Trajetória escolar anterior 

As expressões dos alunos acerca de como era sua aprendizagem matemática 

anteriormente à fase do projeto informam sobre os padrões de desempenho 

estabelecidos e sua interpretação a respeito destes, se foram ou não alcançados. 

Na entrevista inicial (primeira parte), uma das perguntas referia-se às notas 

obtidas em Matemática na época da infância ou adolescência e, em seguida, a pergunta 

“Por que você acha que isso acontecia?”. Como mencionado no primeiro eixo (p.137), a 

turma ficou divida em dois grupos, sendo um em que afirmaram ter notas boas e outro 

com notas medianas, e as justificativas centravam-se no esforço ou falta dele. Essa fase 

inicial da vida escolar pode não ter grande importância em comparação com a fase 

atual, já que muitos alunos consideram que essa fase era um contexto muito diferente, 

tanto em relação à escola (para alguns era mais difícil e para outros era mais fácil) 

quanto em relação a si próprios (interesse, maturidade, dedicação). Mas essa fase inicial 

muito provavelmente contribuiu na formação das autocrenças em relação à 

aprendizagem matemática e, consequentemente, na autoavaliação. 
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Ainda na entrevista inicial, na pergunta74 em que precisavam avaliar se estavam 

aprendendo Matemática (naquele semestre na EJA) e os motivos disso acontecer, quase 

todos responderam afirmativamente, com algumas respostas indicando um aprendizado 

parcial, ainda não suficiente de acordo com o que o aluno considerava desejável. As 

justificativas relacionavam-se principalmente ao esforço e à ajuda do professor.  

“Eu... acho que em todos os semestres foi bem colocado né, a matéria, 
aprendi bastante. Tinha muitas coisas que eu nem sabia né, como 
resolver e aprendi muito” (Amilton). 
“Porque... eu acho que é... acho que é tudo né, tanto o professor que 
ajuda, tanto no meu amadurecimento, assim, continuo brincando, mas 
é menos. (...) Os colegas de sala, isso ajuda muito” (André). 
“A explicação eu entendo, presto mais atenção” (Gabriela). 
“Tenho [um bom aprendizado]. (...) O Célio, ele explica bem” 
(Gustavo). 
“Sim. Ah, porque... o professor de Matemática, ele explica muito bem, 
só não aprende quem não quer” (Edna). 
 

Na reposta de Edna, percebe-se a ideia de que o aluno atribui a causa de 

obstáculos na aprendizagem a questões individuais e não a aspectos externos. 

Dois alunos deram resposta negativa a essa pergunta, explicando que a matéria é 

difícil, complicada.  

“Não. Porque é difícil a matéria do segundo semestre, eu não entendo 
nada que o Célio passa” (Douglas). 
“Não. Ah, porque... a Matemática sempre complicou. Não consigo 
entender ela, desde mais nova” (Fernanda). 
 

Fernanda no momento da resposta pensou no seu aprendizado em Matemática 

em etapas escolares passadas, explicitando a realização da comparação com a trajetória 

anterior. Diego enfoca aspectos externos, citando a natureza da disciplina e a explicação 

do professor como razões para não ter um bom aprendizado. 

É possível perceber que realizar autoavaliações do aprendizado parecia ser um 

hábito para alguns alunos, por exemplo, Meire e Marlene, que fizeram comentários 

nesse sentido.  

“Tô, enfim eu estou. Lá vai melhorando... não vai ficar cem por cento 
não, porque cem por cento é, é muita coisa” (Meire). 
“Tô, até que não tá ruim não. É porque, é... quando ele tá explicando 
lá e depois ele dá o exercício, eu avalio em casa se eu aprendi ou não, 
entendeu?” (Marlene). 
 

Mas Meire parecia ter um padrão pessoal de desempenho que ela própria 

acreditava que não conseguia alcançar naquele momento e nem conseguiria 

                                                 
74“Na sua opinião, você está tendo um bom aprendizado em Matemática nesse semestre? Por que acha 
que isso acontece?” 
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futuramente. A resposta de Vanda também sugere uma avaliação de que não havia 

aprendido o quanto considerava necessário de acordo com seus padrões.  

“Ah, até que tô... eu acho que eu rendi um pouco” (Vanda). 
 

Nessas respostas, verificamos a presença de fatores que, de acordo com Bandura 

(2008), afetam a autorregulação do comportamento, como a autocomparação 

(observação de realizações passadas comparando-as com as atuais) e a percepção da 

pessoa sobre os determinantes de suas ações (atribuições causais dos resultados). 

Outra situação de autoavaliação, na primeira fase do trabalho de campo, referiu-

se à interpretação de cada um a respeito do próprio desempenho na atividade avaliativa. 

Como citado no segundo eixo (p.157), as dificuldades que surgiram nesse momento 

parecem não ter sido superadas ou foram superadas apenas parcialmente 

(diferentemente do que acontecia comumente nas outras aulas), e, nas respostas da 

segunda tirinha (26-11-2013), nenhum destes alunos marcou a opção “satisfeito” na 

pergunta sobre como se sentiu enquanto resolvia as questões. Isso indica que a 

autoavaliação desse momento levou a maioria dos alunos a considerar que não 

alcançaram o padrão pessoal desejado, diferentemente do que haviam respondido na 

entrevista alguns dias antes. 

Dessa forma,a autoavaliação realizada pelos alunos, ao final da primeira fase do 

trabalho de campo, parece ter considerado diversos aspectos que consideravam 

importantes para a aprendizagem, relativos ao contexto e também a questões subjetivas 

(explicação do professor, características das aulas, natureza da disciplina, seus 

comportamentos nas aulas: prestar atenção, dedicar-se). Isso pode ter servido 

posteriormente como base para comparação, quando os alunos realizaram 

autoavaliações durante e após o projeto realizado, como será abordado a seguir. 

 

5.5.4.Autoavaliação da participação no Projeto de Geometria 

Em algumas questões da entrevista final (11-11 a 02-12-2013), os alunos 

mencionaram autocomparações dos seus comportamentos em relação ao ano anterior. 

Por exemplo, quando responderam como se sentiram nas aulas de Matemática durante o 

projeto, alguns citaram que seu aprendizado estava melhor do que no ano anterior, como 

Higor, Fernanda, Francisco e Vanda (responderam isso antes de ser sugerida essa 

comparação na pergunta). Em seguida, para os demais, foi questionado se algo mudou 

em relação ao ano anterior (para Higor, Fernanda, Francisco e Vanda essa pergunta não 
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foi feita, porque já haviam respondido que havia mudado). A maioria falou de mudança 

no sentido de melhora, três alunos responderam que não mudou e uma aluna falou de 

mudança, mas não para melhor (essas respostas foram descritas na p.193). Dessa forma, 

em relação a esse aspecto da autoavaliação sobre como os alunos se sentiam nas aulas 

de Matemática em comparação com o ano anterior, para a maioria a comparação 

resultou em constatação de mudança no sentido positivo. E isso esteve fortemente 

relacionado com suas experiências de sucesso. 

Durante a realização do projeto, houve uma situação em que os alunos 

realizaram autoavaliação do aprendizado, respondendo à pergunta: “Em sua opinião, 

você está aprendendo Geometria?” (quarta tirinha, 17-03-2014). Em geral, parecem ter 

considerado que estavam aprendendo, pois treze alunos (do total de quinze) 

responderam ‘sim’. As explicações foram muito variadas e na maior parte se referem a 

aspectos que os alunos consideram importantes para auxiliar na aprendizagem, que 

podem ser externos (como características das aulas) e também internos (como sensações 

agradáveis ou esforço).  

“Porque eu fico atento nas aulas” (Adriano). 
“Porque é fácil” (André). 
“Porque as explicações são claras” (Fernanda). 
“A forma de ensino é interessante” (Francisco). 
“Tem muitos exercícios que me confunde, mas eu gosto de todas as 
aulas é muito interessante” (Edna). 
“Porque as aulas são fáceis e bem explicadas” (Gustavo). 
“Porque vocês estão tendo paciência para me explicar. Abraços” 
(Meire). 
“Estou prestando atenção, pois as aulas estão mais divertidas” (Higor). 
 

Alguns alunos mencionaram que tipo de situações ou ideias utilizam como 

embasamento para concluir que estão aprendendo, ou seja, aspectos que fundamentam a 

autoavaliação realizada. 

“Pois sabíamos fazer 99,9% das perguntas selecionadas [do jogo]” 
(Diego). 
“Porque muitas coisas que eu não sabia eu aprendi, acho também que 
são divertidas” (Gabriela). 
“Porque eu estou gostando da matéria e isso quer dizer que eu estou 
aprendendo” (Marlene). 
 

Douglas citou as experiências de êxito daquele dia: saber responder às perguntas 

do jogo de tabuleiro (episódio descrito na p.102). Gabriela realizou comparação com 

trajetória anterior, verificando o que não compreendia e passou a compreender. Marlene 

utilizou como embasamento a ideia de ‘estar gostando da matéria’, que se relaciona com 
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sua relação afetiva com a Matemática. Essa ideia foi retomada na entrevista final, em 

uma pergunta feita (somente para ela) solicitando75 para explicar isso melhor. 

“Não, porque no momento da pergunta, né? Então assim, quando a 
gente aprende uma matéria, que você aprende, você tem interesse. 
Agora quando você não tá aprendendo, você fica desiludida, você fica 
frustrada, você já não quer saber daquela matéria mais. Então quando 
eu tava... buscando e tava aprendendo, eu tava entusiasmada, eu tava 
empolgada. Foi por isso que eu disse” (Marlene, entrevista final). 
 

A fala de Marlene sobre sua autoavaliação mencionou várias sensações positivas 

relacionadas ao êxito na aprendizagem de Matemática e sensações negativas quando o 

oposto acontece, remetendo-nos novamente à ideia da relação entre emoções positivas, 

motivação e experiências de sucesso, que são fatores ligados às crenças de autoeficácia, 

como abordamos no primeiro e terceiro eixos (p.99, 108, 109, 168, 171, 174). 

Duas alunas (Geovana e Vanda) responderam a essa pergunta com a expressão 

‘mais ou menos’ e as explicações delas se relacionavam à capacidade, sugerindo a 

manutenção de crenças de autoeficácia pouco robustas. 

“Tem algumas coisas que não consigo entender” (Geovana). 
“Porque tenho um pouco de dificuldade” (Vanda). 
 

Em outro momento, os alunos também avaliaram o próprio desempenho76 

(quinta tirinha, 24-03-14, referente à atividade avaliativa realizada). Cinco dos quinze 

alunos consideraram que após a prova ficaram satisfeitos com seu desempenho, 

indicando que atingiram o padrão pessoal que desejavam. Nesse grupo, as opções 

“aliviado” e “contente, confiante de ter feito uma boa prova” foram marcadas duas 

vezes cada uma, e um desses alunos marcou também a opção “foi bem, mas sentiu que 

poderia ter estudado um pouco mais”. Entre os demais (outros dez participantes), esta 

opção foi marcada uma única vez, havendo maior frequência das opções relacionadas a 

não alcançar seus objetivos, como: “insatisfeito com seu desempenho” e “chateado 

consigo mesmo” que foram marcadas quatro vezes cada. Além disso, cinco alunos (dos 

dez mencionados anteriormente) marcaram a opção “inseguro (não sabia se foi bem ou 

não)”. Em síntese, observamos que a maioria evidenciou alguma insatisfação ou 

                                                 
75(Fala da entrevistadora) “E em uma pergunta daquelas tirinhas, sobre você estar aprendendo Geometria, 
você respondeu assim, respondeu que está, porque “eu estou gostado da matéria e isso quer dizer que eu 
estou aprendendo”. Você escreveu assim. Me explique melhor como é que você pensou” (entrevista final 
de Marlene) 
76 Ao terminar a prova, como você se sentiu? satisfeito com o seu desempenho; insatisfeito com seu 
desempenho; aliviado; chateado consigo mesmo; contente, confiante de ter feito uma boa prova; inseguro 
(não sabia se foi bem ou não); foi bem, mas sentiu que poderia ter estudado um pouco mais. 
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insegurança em relação ao desempenho. Poucos alunos apresentaram comentários nessa 

questão. 

Essa insatisfação com o próprio desempenho se justificava, para alguns alunos 

pela falta de esforço pessoal: 

“Porque eu não prestei muita atenção nas aulas” (Fernanda). 
“Insatisfeito, pois errei as mais fáceis poderia ter estudado mais pensei 
que ia ser de consulta e nem estudei” (Amilton). 
 

Vanda, porém, afirmou que se esforçou, porém considerou que não havia 

atingido seu padrão pessoal de desempenho estabelecido. 

“Porque mesmo eu tendo dado o melhor de mim eu ainda deixei a 
desejar” (Vanda). 
 

O aluno pode ter comparado seu desempenho na atividade avaliativa com seu 

desempenho nas aulas e, para muitos, houve uma grande diferença entre as duas 

situações. Isso tem relação com a ideia de que a autoeficácia se refere a situações 

específicas e, dessa forma, as crenças de autoeficácia dos alunos para realizarem 

avaliações de Matemática podem ser menos robustas do que a autoeficácia para 

realizarem tarefas nas aulas. Além disso, as emoções experimentadas pelos alunos, no 

momento da atividade avaliativa, também foram diferentes se comparadas com o que 

sentiam durante as aulas (ver terceiro eixo, p 176), e isso também influi no desempenho 

e na interpretação que a própria pessoa faz a respeito deste. 

Na entrevista final, houve uma pergunta77 direcionada à autoavaliação do 

aprendizado, em que os alunos deveriam responder se estavam aprendendo e, no caso de 

resposta afirmativa, explicar também de que forma sabiam que haviam aprendido. 

Nenhum dos quinze participantes respondeu negativamente, mas alguns deram resposta 

que se referiam a aprender parcialmente, como no caso de Edna, Fernanda, Geovana, 

Marlene, Meire e Vanda. 

“Mais ou menos. Muito difícil. A gente aprende, é igual eu te falo, a 
gente aprende na hora ali, Carol, mas depois... (...) Mas, algumas 
coisas eu aprendi.(...)Uai... ah, pela, pela prova, né, pelas tarefas que a 
gente fazia nas aulas... As atividades que a gente fazia... Tem coisa, 
tinha coisa que confundia a gente, muita coisa,às vezes você achava 
que era uma coisa, era outra, entendeu? Às vezes você apagava aquilo 
para consertar, achando que era aquilo e não era, era outra coisa... É 
isso” (Edna). 
 
“Aprendi algumas.(...) Por eu saber fazer elas” (Fernanda). 

                                                 
77Questão 8) Em sua opinião, você aprendeu Geometria com as atividades propostas? (se não) por quê?(se 
sim) como é que você sabe que aprendeu? (entrevista final). 
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“Até que deu pra aprender um tiquinho, a única coisa que eu fiquei 
assim, perdida de tudo, que eu não sabia, é esse negócio de medir os 
lados, sabe? [atividades sobre Teorema de Pitágoras] (...) Agora 
aqueles outros negócios até que deu pra pegar, sabe, mas esses... É, 
esse daí eu fiquei mais perdida assim, sabe, de fazer” (Geovana). 
 
“Uai... eu acho que sim, mais ou menos.(...) Porque muitos dos 
exercícios que foram passados, eu dei conta de fazer. E muitas coisa 
até do dia a dia da gente mesmo, a gente usa, né” (Marlene). 
 
“Eu ainda tô aprendendo. Não falo assim que eu aprendi TUDO ainda 
não, ainda tô ainda... aprendendo. Mas aprendi muita coisa que... até 
do ano passado pra cá aprendi muita coisa porque eu nem sabia o que 
que era Geometria (...) [como sabe que aprendeu] Ah, vocês, através 
de vocês, professor, uai. (riso)” (Meire). 
 
“Assim, eu não aprendi TUDO da Geometria né, igual foi proposto, 
né, mas algumas coisas eu aprendi sim, foi muito importante pra mim 
esse aprendizado. (...) Ah, porque por exemplo, aquelas partes lá, 
daqueles orçamento que nós fizemos, né, aquelas medições, aquilo lá 
foi muito bom pra mim, foi assim, eu sabia aquilo ali na teoria, nós 
colocamos na prática, né. Assim, teoria de ver meu marido 
trabalhando, eu perguntar pra ele mas ele não tem muita paciência pra 
explicar as coisas. Então assim, aquilo ali pra mim foi um aprendizado 
e tanto, que eu coloquei em prática o que eu já sabia mais ou menos na 
teoria (Vanda). 

 
Edna parece ter continuado com a ideia de que a Matemática é “confusa”, 

expressada desde o início do trabalho de campo. Ela parece ter considerado na sua 

autoavaliação, principalmente os equívocos que comumente aconteciam nas resoluções 

das atividades, não sendo interpretados por ela como parte do processo de 

aprendizagem, mas sim algo associado a ‘não saber’, ‘não aprender’. Fernanda, 

Geovana e Marlene associaram o aprendizado ao ‘saber fazer’ as atividades, ideia 

também citada por outros participantes. No caso de Meire, o retorno dado pelo professor 

é algo importante para sua autoavaliação e, assim como Vanda, considera que não 

aprendeu ‘tudo’, mas aprendeu uma boa parte, sendo isso algo significativo na relação 

que estabelecem com a Matemática. 

Os demais afirmaram que estavam aprendendo (Francisco usou a expressão 

‘com certeza’), e as explicações deles evidenciam que as experiências de sucesso nas 

aulas – conseguir realizar as atividades, apresentar respostas corretas, sentir facilidade 

em resolver as tarefas propostas– constituíam a principal ideia que fundamentava essa 

afirmação. 

“Porque eu dava conta de realizar as atividades sem ajuda” (Adriano). 
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“Uai, eu aprendi bastante. Mas creio que tem muita coisa ainda a 
aprender, né. (...) Uai, pelos... exercícios que foram dados né, as 
orientações que foram dadas, então... eu acho que agora eu sei 
resolver melhor do que antes, porque antes às vezes a gente olhava e... 
punha aquilo só... você falava mais ou menos que era aquilo e não 
sabia, não tinha certeza. Agora eu já sei que com os exercícios eu 
tenho certeza do que é certo e o que é errado” (Amilton). 
 
“… Ah, eu acho que aprendi, né (rindo)... Uai, pelos trabalhos... é... 
como que fala... pelos trabalhos propostos, eu consegui fazer, então, 
dentro disso eu acho que eu... consegui, assim” (André). 
 
“Hum, porque a maioria das atividades propostas que você passou no 
quadro eu dei conta de fazer” (Diego). 
 
“Ah, pelos exercícios, né, sem dificuldade pra fazer”(Francisco). 
 
“Por causa dos resultados das atividades” (Gustavo). 
 
“Uai, porque tinha coisa que eu não sabia, passei a aprender” 
(Gabriela). 
 

 “Pela facilidade de resolver os exercícios” (Carlos). 
 
 “Pelos resultados. Batia, estavam certos os exercícios” (Higor). 
 

De forma geral, a autoavaliação realizada nesse momento de finalização do 

projeto apontou no sentido de um bom aprendizado, do ponto de vista dos alunos. 

Apesar da insatisfação de muitos deles em relação ao desempenho na atividade 

avaliativa, este foi um aspecto considerado na avaliação como um todo, mas parece não 

ter sido o principal, sendo dada grande importância às experiências que tiveram durante 

as aulas. Tendo como foco essas experiências, a maioria dos alunos provavelmente 

reconheceu que muitas das suas dificuldades foram superadas, que obtiveram sucesso 

nas tentativas de realizar as atividades e, pensando na trajetória deles, parecem ter 

percebido que alcançaram, em alguma medida, conhecimentos satisfatórios sobre os 

temas estudados. Essa autoavaliação faz parte da apreciação cognitiva que as pessoas 

fazem das informações obtidas que podem ser integradas à autoeficácia (BANDURA, 

1997) e, dessa forma, para muitos participantes, as percepções que tiveram sobre o 

próprio aprendizado possivelmente contribuíram para a mobilização das crenças de 

autoeficácia. 

 

5.6. A título de síntese 

A análise realizada pautou-se nas expressões (orais, escritas e não verbais) dos 

alunos obtidas nas ‘tirinhas’, questionário e entrevistas, bem como no diário de campo 
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(pelas anotações após os encontros e outras realizadas a partir das filmagens). Todos 

esses instrumentos possuem suas vantagens e limitações e foram utilizados de forma 

que as informações de fontes diferentes se complementassem, mostrando semelhanças 

ou divergências (triangulação dos dados). Além disso, os dados foram obtidos em vários 

momentos do trabalho de campo, com o intuito de conhecer melhor o processo e não 

apenas retratar as fases inicial e final.  

Os instrumentos em que os alunos respondem perguntas, em sua maioria sobre 

aspectos subjetivos, possuem a vantagem de fornecer dados sobre aspectos muito 

pessoais, que dificilmente poderiam ser obtidos pela observação, como sentimentos, 

autocrenças, percepções acerca de elementos externos ou internos. Mas também 

possuem a limitação inerente ao discurso que o sujeito faz para o outro, em que as ideias 

são selecionadas para serem expressas, de modo a se adequar a um formato socialmente 

aceito. Além disso, essas informações são diretamente acessíveis somente ao 

participante e assim dependem de sua auto-observação e da rememoração de 

acontecimentos, processos em que alguns aspectos podem ser ignorados ou esquecidos. 

E com muitas ideias em mente, a pessoa pode escolher dar ênfase a determinados 

aspectos que são mais importantes para si, ou são mais agradáveis de serem falados, ou 

que chame mais atenção do interlocutor, entre muitas outras possibilidades de vieses do 

autorrelato. Essas limitações podem ser amenizadas, em parte, quando o participante se 

sente à vontade para se expressar diante do pesquisador e busca ser espontâneo em suas 

respostas, e isso foi uma questão que teve especial atenção em nossa pesquisa.  

Em relação à observação como instrumento de coleta de dados, também tivemos 

vantagens, como a obtenção de informações sobre os alunos na situação natural da aula, 

em que as ações muitas vezes são mais espontâneas e menos planejadas. Assim é 

possível ter acesso a dados que dificilmente poderiam ser obtidas a partir dos 

autorrelatos, considerando que o pesquisador observa o comportamento do aluno de 

forma diferente da maneira que o próprio aluno observa e relata. As limitações desse 

instrumento são relacionadas aos aspetos que o pesquisador define como focos para 

serem observados e também ao controle da objetividade que busca realizar, além da 

dificuldade de estar atento a vários acontecimentos e várias pessoas sendo observadas, 

principalmente na fase da observação participante. Isso se torna mais complexo quando 

o pesquisador é também o professor da classe. 

Retomando os aspectos abordados em cada um dos eixos temáticos deste 

capítulo, é importante destacar que as informações são interrelacionadas, de forma que 
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se influenciam mutuamente e há uma considerável complexidade nessas relações. A 

questão central é a mobilização das crenças de autoeficácia e, para analisá-la, é 

necessário levar em consideração os apontamentos teóricos a respeito de como são 

formadas e modificadas, e os diversos fatores que participam desses processos. 

De forma geral, foi possível identificar nos dados questões que têm 

correspondência com a literatura acerca da EJA e com a Teoria Social Cognitiva. Um 

aspecto que teve destaque na análise diz respeito às experiências de sucesso observadas 

e a forma como foram interpretadas pelos participantes. Esse aspecto é de grande 

importância para a autoeficácia, por isso foi o foco do primeiro eixo, mas esteve 

também presente em todos os outros, tornando-se uma questão transversal na análise. 

Isso porque esteve associado às situações de persistência e à superação de dificuldades; 

aos aspectos emocionais positivos na realização das tarefas; com a relação afetiva mais 

ampla estabelecida pelo aluno com a Matemática; com as novas experiências 

consideradas significativas durante o projeto; e também na forma como o aluno realiza 

suas autoavaliações acerca da aprendizagem. Em muitas situações, as expressões dos 

alunos mostraram a heterogeneidade do grupo e as particularidades de cada um, e assim 

as vivências e as percepções oriundas da participação no projeto forma interpretadas de 

maneira singular por cada aluno, a partir da diversidade de fatores (pessoais ou 

contextuais) que influem nesse processo. Assim, em muitas das questões analisadas não 

foi verificada uma tendência no grupo como um todo.  

Considerando os dados em conjunto e o que foi possível ser identificado para a 

maioria dos participantes, temos fortes indícios de mobilização das crenças de 

autoeficácia, por exemplo: maior frequência de experiências de êxito nas atividades, 

com mais persistência e participação de forma mais autônoma nas aulas; alunos 

sentindo-se mais à vontade para expressarem suas ideias, conhecimentos, opiniões; 

bem-estar emocional cultivado nas aulas, com mais curiosidade e interesse em relação à 

aprendizagem de temas novos; os comportamentos, as sensações e as percepções dos 

alunos continuaram sendo diferenciados em situações de avaliação, com mudança 

pouco significativa em relação ao controle de emoções negativas; participação do 

projeto predominantemente associada a experiências agradáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi desenvolvido direcionado pelas seguintes questões de 

investigação: Como alunos da EJA percebem a si próprios enquanto aprendizes de 

Matemática, em especial no que diz respeito às suas crenças de autoeficácia em 

relação a essa disciplina? Como essas crenças foram mobilizadas ao longo do tempo 

em que foi desenvolvido um conjunto de tarefas voltadas para o fortalecimento da 

autoeficácia matemática desses alunos? 

Investigamos a autopercepção da capacidade dos estudantes, em especial as 

crenças de autoeficácia matemática, considerando experiências escolares anteriores 

deles e as experiências vivenciadas durante o desenvolvimento de um projeto nas aulas. 

Para isso, analisamos uma possível mobilização das crenças de autoeficácia no grupo de 

quinze participantes e suas possíveis relações com as tarefas do ‘Projeto de Geometria’. 

Consideramos que o objetivo desta pesquisa foi atingido, na medida em que foi 

possível identificar, analisar, compreender como foram mobilizadas as crenças de 

autoeficácia do grupo de alunos, bem como o potencial de um ambiente de 

aprendizagem pautado em alguns princípios da Teoria Social Cognitiva sobre as crenças 

de autoeficácia do grupo de alunos. 

Inicialmente, a percepção dos alunos a respeito da própria aprendizagem de 

Matemática era muito heterogênea no grupo, incluindo crenças de autoeficácia fortes, 

moderadas e fracas. Alguns alunos pareciam ter uma relação positiva com a disciplina e 

acreditar na própria capacidade, enquanto outros tinham percepções contrárias a essas. 

Nestes casos, as experiências de êxito eram raras e as dificuldades frequentes, alguns 

associavam o estudo de Matemática a sensações negativas. No grupo como um todo, o 

esforço e a explicação do professor eram considerados aspectos muito importantes para 

a aprendizagem. Não eram comuns os alunos expressarem seus conhecimentos nas aulas 

e discutirem com os colegas as atividades, e a persistência para fazer as tarefas variava 

muito de um aluno para outro. No discurso da maioria, as aulas na EJA não eram 

associadas a emoções desagradáveis e a autoavaliação sobre o próprio aprendizado 

indicava que atendiam os padrões pessoais ou, pelo menos, parte deles. Por um lado, 

alguns aspectos do perfil do grupo poderiam auxiliar na realização da intervenção, 

através de posturas receptivas a novas experiências. Por outro lado, as grandes 

diferenças nas percepções de autoeficácia deles tornaram o trabalho mais complexo, 
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sendo necessária a articulação de diversos fatores que foram vivenciados e interpretados 

de forma particular por cada aluno. 

Verificamos que a mobilização das crenças de autoeficácia dos participantes 

aconteceu de forma diversificada dentro do grupo e que muitos aspectos dessas 

mobilizações estiveram associados às vivências propiciadas pela participação no 

projeto. Esses aspectos foram abordados em cada um dos cinco eixos temáticos em que 

a análise foi desenvolvida e são relacionados a questões apontadas pela teoria a respeito 

da autoeficácia e também por outras pesquisas no contexto da EJA. Em síntese, são 

aspectos relativos às experiências que os participantes tiveram nas aulas e à forma como 

estas foram interpretadas por eles. O principal desses aspectos são as experiências de 

sucesso nas atividades propostas, ou seja, o aluno conseguir fazer corretamente a 

atividade ou parte dela, mesmo quando as questões se tornavam mais difíceis e de forma 

cada vez mais autônoma, menos dependente da explicação do professor, discutindo 

mais com os colegas. Isso se relaciona com uma maior persistência dos alunos nos 

momentos de realização das tarefas, o que contribuiu para que pudessem superar várias 

dificuldades enfrentadas nesse processo, percebendo assim a maior importância dos 

aspectos pessoais do que externos para alcançar experiências de êxito.  

Para Bandura (1977, 1997), as experiências pessoais de sucesso são um 

elemento fundamental na constituição das crenças de autoeficácia, juntamente com a 

observação de modelos semelhantes, a persuasão verbal e os estados emocionais, e cada 

pessoa realiza um processamento cognitivo a respeito das informações que obtém 

observando o próprio comportamento, de forma que essa interpretação pessoal é 

decisiva em relação a como as informações são integradas às crenças de autoeficácia.   

De maneira geral, a autoavaliação realizada pelos alunos levou em consideração 

suas experiências de sucesso nas aulas e nas avaliações, comparando o próprio 

desempenho com seus padrões pessoais e sua trajetória anterior. Cada um interpretou e 

avaliou esses aspectos, e a maioria concluiu que teve um aprendizado satisfatório em 

relação à Geometria durante o projeto. As experiências vivenciadas no projeto foram 

consideradas por eles como sendo positivas, com aulas mais ‘interessantes’, 

‘divertidas’, ‘fáceis’, e verificamos que ficaram cada vez mais à vontade para se 

expressarem nas aulas, fazendo perguntas, discutindo sobre os temas, mostrando seus 

conhecimentos e formas de realizar as atividades, apresentando sugestões, conjecturas e 

também novos problemas.  

Outro aspecto importante abordado na análise são os estados emocionais e a 
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relação afetiva com a Matemática. Para Bandura (1997), as crenças de autoeficácia e os 

estados afetivos influenciam-se mutuamente, de forma que as emoções vivenciadas 

fornecem informações para a autoeficácia, enquanto a autoeficácia auxilia na 

autorregulação de estados emocionais. De forma geral, predominaram nas aulas as 

emoções positivas, como a satisfação pessoal, a curiosidade e o interesse em relação ao 

que estava sendo estudado, a disposição ou entusiasmo diante das tarefas. Essas 

sensações, de acordo com as expressões (orais, escritas e também não verbais) dos 

alunos, relacionam-se principalmente com as experiências de êxito, além da própria 

dinâmica das aulas, a forma de ensino, as características das atividades.  

Uma questão importante evidenciada em nossa pesquisa foi que os alunos 

perceberam as situações de realização de avaliações de forma muito diferenciada das 

aulas em geral. Seus comportamentos e suas emoções durante as atividades avaliativas 

foram diferentes, havendo mais dificuldades, que muitas vezes não foram superadas, 

pouco autocontrole sobre emoções negativas, como nervosismo e ansiedade, e a maioria 

sentiu-se insatisfeito com seu desempenho nessas situações. Portanto, para esse tipo de 

tarefa, suas crenças de autoeficácia parecem ser menos robustas do que em relação às 

tarefas usuais das aulas. 

Muitos aspectos abordados nesta pesquisa estão em consonância com outros 

estudos relativos à Educação de Jovens e Adultos, como as características dos 

estudantes, as motivações e as metas deles em relação à escola, a forma como percebem 

a Matemática, as aulas, os professores, a aprendizagem deles nessa disciplina. 

Consideramos que uma melhor compreensão desses aspectos, que foram abordados 

tendo em vista a autoeficácia como ponto central, representa contribuições para 

propostas metodológicas em relação à Educação Matemática na EJA, sendo também 

uma possibilidade para o trabalho no ensino regular, levando em conta as 

especificidades de cada contexto. 

Considerando a natureza do objeto desta pesquisa, ponderamos que existem 

limitações em relação ao conhecimento que pode ser obtido sobre ele, por se tratar de 

algo muito subjetivo. Dessa forma, embora nossa análise tenha se apoiado na 

triangulação de dados oriundos de diversas fontes, obtidos ao longo de vários meses e 

tenha considerado também o contexto no qual eles foram construídos, podemos apenas 

afirmar que encontramos indícios, pistas que apontam caminhos e tendências. Uma das 

limitações refere-se ao tempo de contato com o campo para coleta de dados. Apesar de 

ter acontecido um contato prolongado (setembro de 2013 a abril de 2104) de acordo 
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com as condições reais de realização da pesquisa, a realização das tarefas do ‘Projeto 

Geometria’ durou dois meses (abrangendo todas as aulas de Matemática das turmas), e 

esse tempo é menor que o desejável ao considerarmos uma proposta voltada para o 

fortalecimento das crenças de autoeficácia. Dessa forma, dificilmente o projeto 

provocaria mudanças significativas nas autocrenças, já que isso é algo complexo, 

trabalhoso e incerto, mas foi possível propiciar experiências novas aos alunos e instigar 

questionamentos para a respeito das percepções de si próprios, contrariando algumas 

crenças negativas e fortalecendo noções positivas em relação à própria aprendizagem 

matemática. 

A realização desta pesquisa certamente enriqueceu minha formação como 

professora e como pesquisadora, além de repercutir positivamente em algumas questões 

pessoais. O trabalho de campo, principalmente, propiciou muitas experiências 

significativas relacionadas à EJA. O contato com os alunos de forma direcionada a 

observar os comportamentos deles propiciou questionamentos e constatações a respeito 

das relações entre professor e alunos, instigando mudanças nas minhas atitudes 

enquanto docente. Além disso, na análise dos dados foi possível aprofundar os 

conhecimentos sobre a Teoria Social Cognitiva e perceber de maneira mais concreta 

suas potencialidades e limitações enquanto embasamento para estudos e práticas na área 

da Educação Matemática. 

Algumas questões importantes que não receberam a devida atenção (seja por não 

fazer parte dos objetivos ou por falta de tempo) nesta pesquisa podem originar 

investigações futuras. Uma delas diz respeito às crenças de autoeficácia em relação à 

realização de avaliações (as típicas ‘provas’ escolares). Verificamos que os alunos 

tiveram comportamentos e sensações muito distintas durante as provas em comparação 

com o que comumente acontecia nas aulas, e que isso foi provavelmente uma das causas 

da insatisfação de muitos deles em relação ao próprio desempenho. Isso sugere que suas 

crenças de autoeficácia referentes às tarefas realizadas nas aulas podem não ter 

generalidade suficiente para abranger os momentos de avaliação, ou ainda que os 

momentos de avaliação envolvem outros fatores além da crença na própria capacidade 

de compreender/aprender determinado conteúdo matemático. Outra questão diz respeito 

ao tempo necessário para se fortalecer as crenças de autoeficácia. Estudos longitudinais 

poderiam trazer uma compreensão melhor a respeito de possíveis mudanças nas 

autocrenças e da estabilidade ou instabilidade dessas mudanças. Novas pesquisas podem 

buscar elucidar melhor essas questões e também apontar possíveis caminhos para ações 
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no contexto escolar.  

Confeccionamos o produto educacional, um livreto voltado principalmente para 

professores de Matemática, no qual abordamos as tarefas construídas e aplicadas na 

pesquisa, bem como os fundamentos que as embasaram. São apresentadas 

possibilidades, sugestões, reflexões e análises que podem ser uma referência para a 

prática ou formação de outros docentes. 

Esperamos que este trabalho possa fomentar discussões e reflexões relativas à 

Educação Matemática, em especial no contexto da EJA, principalmente acerca da 

percepção dos alunos sobre a própria aprendizagem matemática e dos aspectos que 

podem favorecer suas crenças de autoeficácia. Dessa forma, esperamos contribuir para 

uma melhor compreensão no que se refere à inter-relação dos aspectos cognitivos e 

afetivos nos processos de ensino e aprendizagem de estudantes jovens e adultos. 
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APÊNDICE 1 – Autorização para realização da pesquisa (escola) 
 

Informo que a Profª Carolina Soares Rodrigues apresentou uma proposta de pesquisa de 

mestrado, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Ferreira, da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), solicitando que a mesma seja realizada nesta escola, com alunos do 

Ensino Médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos. Estou ciente que o objetivo da 

pesquisa é conhecer as percepções que os alunos possuem em relação à própria competência 

na aprendizagem matemática, e que os procedimentos incluem: realização de entrevistas, 

construção de diários pelos participantes, observação e videogravação de aulas de 

matemática, e aplicação de atividades de ensino. Além disso, fui informado que qualquer 

aluno pode deixar de participar a qualquer momento da pesquisa, que a identidade de todos 

os participantes não será divulgada, assim como o nome da escola, e que os resultados 

estarão disponíveis na página do programa do Mestrado Profissional em Educação 

Matemática (www.ppgedmat.ufop.br). Também estou ciente de que a pesquisa não 

envolverá qualquer gasto para alunos e nem para a escola, que existe a possibilidade de que 

a participação ofereça algum incômodo aos participantes (tal como sentir-se constrangido 

ou desconfortável), e fui informado pela pesquisadora que estas situações serão sempre 

evitadas e se necessário corrigidas. Caso eu deseje, por qualquer motivo que seja esclarecer 

algum aspecto ético do projeto e/ou das atividades desenvolvidas no mesmo, sei que 

poderei entrar em contato com os pesquisadores ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP. 

Afirmo que sinto-me esclarecido acerca da proposta da pesquisa e autorizo a sua realização 

na Escola __________________________. 

 

 

_______________________________ 

Diretor  

 

Divinópolis, _______ de _____________________ de _____. 
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APÊNDICE 2 – Convites e termos de consentimento 
 
Convite aos alunos 
 
Caro(a) aluno(a), 
Você está convidado a participar de um projeto de Matemática. Esse projeto foi apresentado ao 
diretor da escola e ao seu professor e conta com a permissão de ambos para se realizar. 
Nele, tentaremos conhecer melhor suas experiências com a aprendizagem dessa disciplina, bem 
como o que pensam atualmente sobre a disciplina para construir atividades de ensino 
interessantes e produtivas. Nossos propósitos são: auxiliá-lo (e aos colegas que aceitarem 
participar do estudo) na aprendizagem de conceitos matemáticos e contribuir para que se tornem 
mais confiantes em sua própria capacidade. 
Pretendemos construir um conjunto de atividades que aproveitem sua experiência cotidiana e 
saberes que você traz consigo para, a partir deles, construir conhecimentos matemáticos. 
Esse trabalho terá duração de aproximadamente doze meses e as atividades acontecerão em sua 
própria escola, durante as aulas de Matemática, e contarão com a presença e a parceria de seu 
professor de Matemática.  
Esse projeto faz parte de uma pesquisa realizada sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Cristina 
Ferreira da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Você participará das aulas 
normalmente e, só fará parte da pesquisa se o desejar. Além disso, poderá desistir de participar 
em qualquer momento, sem problemas. Para isso, bastará excluir do estudo qualquer menção ou 
registro que o mencione. 
Procuraremos garantir total anonimato aos participantes do estudo. Nem seu nome ou de 
qualquer professor, funcionário ou da escola será citado em nenhum documento produzido nessa 
pesquisa. 
Se você se interessar em participar da pesquisa, gostaria que autorizasse a gravação em áudio e 
vídeo de algumas aulas, bem como me permitisse realizar uma ou duas entrevistas com você de 
modo a conhecer o que pensa sobre o trabalho, auxiliando-nos em sua melhoria. Com esse 
material, poderemos ir avaliando o trabalho, sempre buscando melhorá-lo. 
Todos os registros produzidos durante a pesquisa ficarão guardados sob nossa responsabilidade 
e apenas poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas na pesquisa. 
Ao final, apresentaremos os resultados para os participantes do projeto e todos os interessados, 
em dia e local que a direção da escola definirá. A pesquisa na íntegra poderá ser acessada na 
página do programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática 
(www.ppgedmat.ufop.br). 
Embora saibamos que qualquer projeto pode oferecer algum incômodo - tal como sentir-se 
constrangido com a presença das pesquisadoras nas aulas - procuraremos estar atentos de modo 
a corrigir eventuais desconfortos, procurando propiciar situações em que todos se sintam à 
vontade para se expressar. Nossa intenção é criar um espaço de convívio e estudo agradável, 
respeitosos, para que você sinta-se estimulado a participar. 
A sua participação não envolverá qualquer gasto para você e nem para a escola, uma vez que a 
pesquisadora providenciará todos os materiais necessários. 
Caso ainda deseje qualquer esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade para nos consultar 
sempre que precise e, se houver qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, sinta-se à 
vontade para entrar em contato como o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Todos os dados 
de contato seguem ao final dessa carta que ficará em seu poder. 
Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar em participar voluntariamente 
desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o termo em anexo.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ALUNOS)  
 
Eu, _________________________________________________________, de _____anos 
de idade, fui convidado(a) pela Prof.ª Carolina Soares Rodrigues a participar de sua 
pesquisa. Sei que tal pesquisa conta com o apoio da direção dessa escola e que seu principal 
objetivo é auxiliar a mim e a meus colegas que aceitarem participar do estudo na 
aprendizagem de conceitos matemáticos. Nela, além de procurarem conhecer melhor nossas 
experiências com a aprendizagem da Matemática, serão construídas e desenvolvidas 
atividades que aproveitem nossa experiência cotidiana e saberes que trazemos conosco 
como ponto de partida para a construção de conhecimentos matemáticos.  
Fui informado que o projeto terá duração de aproximadamente doze meses e as atividades 
acontecerão em minha própria escola, durante as aulas de Matemática.  
Sei ainda que, como esse projeto faz parte de uma pesquisa realizada sob a orientação da 
Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Ferreira da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), algumas 
aulas serão gravadas e serei convidado a participar de uma ou duas entrevistas.  
Participarei das aulas normalmente e, só farei parte da pesquisa se desejar. Além disso, 
posso desistir de participar em qualquer momento, sem problemas.  
O estudo será suspendido ou encerrado em caso de impossibilidade da pesquisadora por 
motivos graves, como doença, e/ou no caso da escola ou alunos assim o desejarem. 
Estou ciente de que nem meu nome ou de qualquer professor, funcionário ou da escola será 
citado em nenhum documento produzido nessa pesquisa e que todos os registros produzidos 
durante o estudo ficarão guardados com uma das pesquisadoras e apenas serão consultados 
por pessoas diretamente envolvidas na pesquisa. Também terei acesso aos resultados do 
projeto, em dia e local que a direção da escola definirá e poderei acessar o texto completo 
da pesquisa na página do programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática 
(www.ppgedmat.ufop.br). 
Fui informado que as pesquisadoras se empenharão para diminuir qualquer incômodo - tal 
como sentir algum constrangimento com a presença das pesquisadoras nas aulas – que eu 
possa sentir e que poderei entrar em contato com elas em qualquer momento. Tenho os 
dados necessários (e-mail e telefone) em minha carta convite. 
Minha participação não envolverá qualquer gasto, pois as pesquisadoras providenciarão 
todos os materiais necessários, não havendo a necessidade de ressarcir despesas. 
Está garantida a indenização em casos de eventuais danos, comprovadamente decorrentes 
da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. 
Caso ainda tenha alguma dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, posso entrar em 
contato como o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. 
Sinto-me esclarecido em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente desta 
pesquisa. 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura 

 
____________________________ 

Identidade 
Divinópolis, _______ de _____________________ de _____. 

 

 



235 
 

Convite ao professor 
 

Caro professor, 

Você está convidado a participar de uma pesquisa sobre a Educação Matemática de 
Jovens e Adultos, realizada sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Ferreira da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O projeto foi apresentado ao diretor da escola, 
que permitiu sua realização. 

Nessa pesquisa, tentaremos conhecer melhor as experiências dos alunos com a 
aprendizagem de Matemática, bem como o que pensam atualmente sobre a disciplina, para 
auxiliá-los na aprendizagem de conceitos matemáticos e contribuir para que se tornem mais 
confiantes em sua própria capacidade. Pretendemos investigar possíveis relações entre as 
autopercepções de competência Matemática e as experiências escolares vivenciadas por 
alunos, bem como analisar o potencial e as limitações de um conjunto de tarefas 
matemáticas sobre a forma como os alunos se percebem enquanto aprendizes. Todas as 
atividades propostas estarão de acordo com o seu planejamento das aulas e serão 
apresentadas a você com antecedência para que possa analisá-las e autorizar sua aplicação. 

Esse trabalho terá duração de aproximadamente doze meses e as atividades acontecerão 
na própria escola, durante as aulas de Matemática. Para isso, sua colaboração é 
fundamental. Contudo, você terá liberdade para desistir de participar, bem como deixar de 
permitir minha presença em sua classe, em qualquer momento da pesquisa.  

Procuraremos garantir total anonimato aos participantes do estudo. Nem seu nome ou de 
qualquer aluno, funcionário ou da escola será citado em nenhum documento produzido 
nessa pesquisa. 

Se você se interessar em participar da pesquisa, gostaria que autorizasse a gravação em 
áudio e vídeo de algumas aulas, bem como me permitisse realizar entrevistas com você de 
modo a conhecer melhor os alunos. Você terá acesso aos dados coletados durante toda a 
pesquisa, bastando solicitá-los. 

Todos os registros produzidos durante a pesquisa ficarão guardados sob nossa 
responsabilidade e apenas poderão ser consultados por pessoas diretamente envolvidas na 
pesquisa. 

Ao final, apresentaremos os resultados para os participantes do projeto e todos os 
interessados, em dia e local que a direção da escola definirá. A pesquisa na íntegra poderá 
ser acessada na página do programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática 
(www.ppgedmat.ufop.br). 

A sua participação não envolverá qualquer gasto para você e nem para a escola, uma vez 
que a pesquisadora providenciará todos os materiais necessários. 

Caso ainda deseje qualquer esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade para nos 
consultar sempre que precise e, se houver qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da 
pesquisa, sinta-se à vontade para entrar em contato como o Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFOP. Todos os dados de contato seguem ao final dessa carta que ficará em seu poder. 

Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar em participar 
voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o termo em 
anexo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROFESS OR) 
 

Eu, _________________________________________________________, de 
_____anos de idade, fui convidado pela Prof.ª Carolina Soares Rodrigues a participar de sua 
pesquisa sobre a Educação Matemática de Jovens e Adultos, realizada sob a orientação da 
Prof.ª Dr.ª Ana Cristina Ferreira da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Sei que tal 
pesquisa conta com o apoio da direção dessa escola e que seu principal objetivo é tentar 
conhecer melhor as experiências dos alunos com a aprendizagem de Matemática, bem como 
o que pensam atualmente sobre a disciplina, para auxiliá-los na aprendizagem de conceitos 
matemáticos e contribuir para que se tornem mais confiantes em sua própria capacidade. A 
pesquisa pretende investigar possíveis relações entre as autopercepções de competência 
Matemática e as experiências escolares vivenciadas por alunos, bem como analisar o 
potencial e as limitações de um conjunto de tarefas matemáticas sobre a forma como os 
alunos se percebem enquanto aprendizes. Todas as atividades propostas estarão de acordo 
com o meu planejamento das aulas e serão apresentadas a mim com antecedência para que 
eu possa analisá-las e autorizar sua aplicação. 

Fui informado que o projeto terá duração de aproximadamente doze meses e as 
atividades acontecerão na própria escola, durante as aulas de Matemática. Eu terei liberdade 
para desistir de participar, bem como deixar de permitir a presença da pesquisadora em 
classe, em qualquer momento da pesquisa.  

Estou ciente de que está garantido total anonimato aos participantes do estudo, nem meu 
nome ou de qualquer aluno, funcionário ou da escola será citado em nenhum documento 
produzido nessa pesquisa. 

Sendo participante da pesquisa, autorizo a gravação em áudio e vídeo de algumas aulas, 
bem como permito a realização de entrevistas comigo de modo a conhecer melhor os 
alunos. Eu terei acesso aos dados coletados durante toda a pesquisa, bastando solicitá-los. 

Sei que todos os registros produzidos durante a pesquisa ficarão guardados sob 
responsabilidade das pesquisadoras e apenas poderão ser consultados por pessoas 
diretamente envolvidas na pesquisa. Além disso, a minha participação não envolverá 
qualquer gasto para mim e nem para a escola, uma vez que a pesquisadora providenciará 
todos os materiais necessários. 

Caso eu deseje qualquer esclarecimento,  posso consultar as pesquisadoras sempre que 
precisar e, se houver qualquer dúvida quanto a aspectos éticos da pesquisa, posso entrar em 
contato como o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Todos os dados de contato seguem 
ao final da carta que ficará em meu poder. 

Sinto-me esclarecido em relação à proposta e concordo em participar voluntariamente 
desta pesquisa. 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura 

 
____________________________ 

Identidade 
 

Divinópolis, _______ de _____________________ de _____. 
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APÊNDICE 3 – Atividade piloto 
 
SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS - PARTE 1 
 
Atividade 1: Observe as sequências de números abaixo: 
a) 2  4  6  8  10  12  14  16   18... 
b) 1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21... 
c) 10  20  30  40  50  60  70  80... 
� que outros números poderiam ser acrescentados à sequência da letra (a)? 
� como você sabe disso? 
� você descobriu a ‘regra’ de construção dessa sequência! 
� agora, um desafio: como completar as outras sequências? Qual a ‘regra’ de cada uma delas? 
Se quiser, trabalhe com um colega. Registre tudo no espaço abaixo. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

Nas atividades seguintes, estamos usando a palavra sequência para tratar de um conjunto de 
números, escritos de forma ordenada, onde cada número é um termo da sequência. 
Existem sequências de números que obedecem a uma regra (ou a um padrão) que torna 
possível prever os termos seguintes desconhecidos. 
______________________________________________________________________ 
 
Atividade 2:  Agora é sua vez de inventar uma sequência que seja formada de acordo com uma 
regra (que você vai criar). Forme dupla com um colega, cada um apresenta a sequência que 
inventou, para que o outro descubra qual é o próximo termo. Depois discutam sobre as respostas 
e como raciocinaram sobre esse problema. Faça os registros no verso desta folha. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Atividade 3: Pense um pouco mais... 
Descubra quais são os próximos termos das sequências e escreva, explicando com suas palavras, 
como você raciocinou: 
a) 3, 6, 12, 24, 48, ____, ____, ___, .... 
b) 1, 4, 9, 16, 25, ____, ____, ___, .... 
c) 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ____, ____, ___, .... 
______________________________________________________________________ 
 
Podemos descrever uma sequência através de palavras, por exemplo: 
“A sequência dos números ímpares maiores que 6” é a sequência: 7, 9,11, 13, ... 
“Uma sequência que começa com 1 e cada termo é o dobro do anterior” é a sequência: 1, 2, 4, 8, 
16, ... 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Atividade 4: Escreva os primeiros termos das sequências descritas a seguir:  
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a) A sequência que começa com 7 e cada termo tem 4 unidades a mais que o anterior: ___,___, 
___, ___ 
b) A sequência dos números primos (aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo): ___, ___, 
___, ___ 
______________________________________________________________________ 
 
SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS - PARTE 2 
 
Vamos continuar nosso estudo sobre sequências de números. Agora, vamos conhecer outra 
forma de representar uma sequência, usando símbolos matemáticos: 
Por exemplo: Uma sequência em que cada termo é da forma 4.n, onde n assume valores 1, 2, 3, 
4, e assim por diante. 
1º termo: 4.1 = 4 (substituir o valor de n pelo número 1) 
2º termo: 4.2 = 8 (substituir o valor de n pelo número 2) 
3º termo: 4.3 = 12 
4º termo: 4.4 = 16 
5º termo: 4.5 = 20 
Então a sequência é: 4, 8, 12, 16, 20, ... 
______________________________________________________________________ 
 
Pense e responda... 
Atividade 1: Escreva os termos da sequência, do 1º até o 6º. Cada termo é da forma 3.n-2, onde 
n assume valores 1, 2, 3, 4,  e assim por diante. 
 
 
 
Atividade 2: Escreva os termos da sequência, do 3º até o 8º. Cada termo é da forma n²-1, onde n 
assume valores 1, 2, 3, 4,  e assim por diante. 
 
 
 
Atividade 3: Escreva os termos da sequência, do 1º até o 5º. Cada termo é da forma 2n, onde n 
assume valores 1, 2, 3, 4,  e assim por diante. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Atividade 4: Sobre a sequência em que cada termo segue a fórmula 5n+3, complete a tabela: 
Posição do termo Valor do termo 

1º  
2º  
3º  
4º  

De um termo para o seguinte, de quanto é o aumento no seu valor? (compare esse número com a 
fórmula) 
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Atividade 5: Sobre a sequência em que cada termo segue a fórmula 2n+4, complete a tabela: 
Posição do termo Valor do termo 

1º  

2º  

3º  

4º  

De um termo para o seguinte, de quanto é o aumento no seu valor? (compare esse número com a 
fórmula) 
 
 
Atividade 6: Sobre a sequência em que cada termo segue a fórmula -4n+1, complete a tabela: 
Posição do termo Valor do termo 

1º  

2º  

3º  

4º  

De um termo para o seguinte, de quanto é a diminuição no seu valor? (compare esse número 
com a fórmula) 
 
 
Atividade 7: Observando os exemplos acima, que relação parece existir entre: o números que 
aparecem na fórmula e a quantidade que os termos da sequência aumentam ou diminuem? 
 
 
 

 
Você gostou dessa aula? 
O que você achou dessas atividades? 
Dê sugestões para as próximas atividades serem melhores:________________________ 
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APÊNDICE 4 – Roteiros das tirinhas 
 
Primeira Tirinha: Perguntas após atividade piloto (21-10-2013) 
Você gostou dessa aula? 
O que você achou dessas atividades? 
Dê sugestões para as próximas atividades serem melhores: 

 

 
Segunda tirinha: Perguntas após exercício avaliativo (26-11-2013) 
 

1) Quando o professor passou as perguntas, você pensou que iria conseguir 
resolver?______________________________________________ 

2) Quando você começou fazer, achou fácil ou 
difícil?___________________________________________ 

3) Como você acha que será o resultado? 

(   ) Ótimo        (   ) Bom       (   ) Regular       (   ) Ruim 

Por quê?______________________________________________________ 

4) Enquanto você estava resolvendo as questões, como se sentiu? (pode marcar mais de uma 
opção, e também escrever com suas palavras, fazer comentários) 

(   ) tranquilo(a)  

(   ) nervoso(a)  

(   ) confiante(a) 

(   ) desanimado(a)     

(   ) ansioso(a) 

(   ) satisfeito(a)  

(   ) estressado(a)  

(   ) entusiasmado(a) 

(   ) cansado(a) 

(   ) empenhado(a)  

(   ) com pressa 

(   ) nada diferente das 
outras aulas 
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(  ) outros:__________________________________________________________ 

 

 

Terceira tirinha (19-02-2014) 

 

Pense nas aulas que você teve até agora no Projeto de Geometria. 

1) (Marque mais de uma opção se desejar) Em sua opinião, as aulas têm sido: 

(   ) interessantes   (   ) cansativas   (   ) divertidas   (   ) difíceis     (   ) fáceis 

2) Quando a tarefa é proposta, você se sente: 

(  ) animado, capaz de realizá-la sem problemas. 
(  ) animado, mas achando que será difícil. 
(  ) desanimado, sem interesse. 
(  ) desanimado, achando que será muito difícil. 
Comentários: _________________________________________________________ 

 

 
Quarta tirinha (17-03-2014) 

Pense nas aulas que você teve até agora no Projeto de Geometria. 

Em sua opinião, você está aprendendo Geometria? (  ) sim   (  ) não. Explique sua resposta. 

 

 
Quinta tirinha – após prova (24-03-2014) 
 
1- O que você achou da prova? 
(   ) Fácil.  (   ) Médio.  (   ) Difícil.   (  ) Muito difícil. 
 
2- Antes de começar a fazer a prova, como você se sentia? (marque mais de uma opção, se 
necessário) 
(  ) confiante, acreditando que iria saber como resolver as questões  

 (  ) com medo      

(  ) animado 

(  ) inseguro, sem saber se ia dar conta de resolver as questões ou não     

(  ) tranquilo 

 Por quê?_________________________________________________ 
 
3- Você teve dúvidas ou dificuldades para fazer alguma parte da prova?  
(   ) Não. (   ) Sim.  
 
4. Quando uma questão parecia difícil, você: 
(  ) foi persistente e insistiu até resolver  
(  ) tentou um pouco e depois desistiu  
(  ) nem tentou 
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5- Enquanto você estava resolvendo as questões, como se sentia? (marque mais de uma opção se 
necessário) 
(   ) tranquilo(a)            (   ) nervoso(a)                 (   ) confiante(a)              (   ) desanimado(a)            

(   ) ansioso(a)              (   ) satisfeito(a)                (   ) estressado(a)             (   ) entusiasmado(a) 

(   ) cansado(a)                (   ) empenhado(a)               (   ) com pressa           

(   ) nada diferente das outras aulas  (   ) outros: ______________________________ 

Por quê?___________________________________________________________________ 
 
6- Ao terminar a prova, como você se sentiu? (marque mais de uma opção, se necessário) 
(   ) satisfeito com o seu desempenho   (  ) insatisfeito com seu desempenho  

(   ) aliviado       (  ) chateado consigo mesmo  

(   ) contente, confiante de ter feito uma boa prova        (  ) inseguro (não sabia se foi 
bem ou não) 

(   ) foi bem, mas sentiu que poderia ter estudado um pouco mais  

(   ) ______________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – Roteiro do questionário inicial (21 e 22-10-2013) 
1) Você gosta de estudar Matemática? Explique sua resposta. 
 
2) Em minha experiência como professora da EJA, ouvia os alunos manifestarem diferentes 
ideias sobre a Matemática... Apresento algumas a seguir. Gostaria que você comentasse cada 
uma, explicando sua resposta. 
  
a) “Eu não acho a Matemática difícil, porém, meus resultados nem sempre são bons porque não 
tenho tempo para estudar fora das aulas”. 
 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
 
b) “Eu acho a Matemática muito difícil, sempre achei, desde quando era pequeno. Não consigo 
entender o que professor explica. Acho que não tenho cabeça pra isso”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
 
c) “Eu sempre começo cada semestre muito animado, acreditando que vou aprender muita 
Matemática”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
 
d) “Eu entendo o que o professor explica, mas tenho dificuldade em resolver os exercícios. 
Acho que fico nervoso, pensando que não vou conseguir”.  
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
 
e) “Quando o professor explica a matéria com calma, eu consigo fazer os exercícios”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
 
f) “Acho a Matemática difícil, mas sei que se eu me esforçar, consigo aprender a matéria”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
 
g) “Acho a Matemática muito difícil e não consigo aprender bem, mesmo se eu me esforçar 
muito”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso 
assim 
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APÊNDICE 6 – Roteiros das entrevistas 
 
Roteiro da entrevista inicial (de 11-11 a 09-12-2013) 
 
1ª parte: 
 
Pense sobre como era a escola na época em que você era criança ou adolescente.  
 
1. Como eram suas aulas de Matemática?  

a. Você gostava delas? 
b. Você achava as tarefas fáceis? Por quê? 
c. Você gostava do professor(a)? Por quê? 
d. Você se sentia entusiasmado nas aulas de Matemática? 
e. E nos dias de prova? 

 
2. Você tinha alguma ajuda com as tarefas de Matemática fora da escola? Explique. 
3. Como eram suas notas em Matemática? Por que você acha que isso acontecia? 
4. Por que você precisou parar de estudar? 
5. Por que você decidiu voltar a estudar? 
 
2ª parte: 
 
Pense sobre como está sendo sua experiência estudando na EJA. 
 
1. Como você se sente nas aulas de Matemática atualmente? (se houver silêncio: quais as 
sensações você geralmente tem durante as aulas, por exemplo, se sente tranquilo, alegre, 
animado, ansioso, entediado, nervoso?) Por quê? 
 
2. Quando você tem uma dificuldade para fazer alguma tarefa em sala de aula, o que faz? 

a. recebe alguma ajuda do professor? 
b. os colegas o ajudam? 

 
3. Quando alguém pede ajuda para você em uma tarefa de Matemática, como você se sente? 
 
4. Pense na seguinte situação: o professor ensina um assunto novo e passa um exercício. Como 
você se sente? (aguardar resposta e, caso necessário, perguntar: Você se sente confiante de que é 
capaz de resolver os exercícios depois da explicação do professor? Por quê?). 
 
5. Na sua opinião, você está tendo um bom aprendizado em Matemática nesse semestre? Por 
que acha que isso acontece? 
 
6. Algumas pessoas acham que o fato de não ter que fazer prova de Matemática, é bom porque 
podem ficar mais tranquilas e se preocupar somente em aprender a matéria. Outras acham que 
fazer prova é importante para avaliar o que o aluno aprendeu. O que você pensa sobre isso? 
 
  



245 
 

Roteiro de entrevista final (31-03 a 04-04-2014) 
 
Vamos conversar um pouco sobre as aulas de Matemática deste ano. Por favor, seja sincero e 
responda o que pensa realmente. Isso não vai interferir na avaliação que o professor vai fazer. 
 
1. O que você achou do Projeto de Geometria? 
 
2. Como você se sentiu durante as aulas de Matemática desse ano? Me explique. 
 (se houver silêncio: quais as sensações você geralmente tem durante as aulas, por exemplo, se 
sente tranquilo, alegre, animado, ansioso, entediado, nervoso?)  
 -antes do projeto também era assim ou algo mudou? 
 
3. Nesse ano, quando uma atividade era proposta para você fazer, o que você pensava? 
 -você pensava que ia conseguir fazer ou achava que não ia dar conta? Explique. 
 
4. Você se sentia animado(a) com as atividades propostas? Por quê? 
 
5. Quando não conseguia resolver ou não entendia uma atividade, o que você fazia? 
 -(pede ajuda): Antes de pedir ajuda você se esforçava para tentar fazer sozinho?  
 -você pensava em desistir ou continuava tentando?  
 
6. Houve alguma tarefa que você considerou mais difícil? [se necessário: qual? me mostre no 
seu caderno... por que essa tarefa parecia difícil?] 
 
7. Ao final das aulas nesse ano, você ficava satisfeito com sua participação ou se sentia “meio 
perdido”? Explique sua resposta. 
 
8. Em sua opinião, você aprendeu Geometria com as atividades propostas?  
 -(se não) por quê? 
 -(se sim) como é que você sabe que aprendeu? 
 
9. Você acha que fazer atividades em duplas ou grupos ajuda os alunos a aprender? Por quê? 
 
10. Imagine que um colega da sua sala precisou faltar de aula muitas vezes e ficou de 
recuperação. Se ele pedisse que você o ajudasse a estudar para a prova de recuperação, o que 
você faria? 
 -(se responder que ajudaria) Como você iria ajudar? 
 
11. Você acha que a sua forma de ver a Matemática teve alguma mudança ou continua do 
mesmo jeito?  
 a) Por quê?  
b) o que você acha que provocou essa mudança? 
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APÊNDICE 7 – Respostas das tirinhas e questionário 
 

Apresentamos a seguir (em ordem cronológica) os dados coletados através do questionário e tirinhas. São apresentadas as respostas 

completas de todos os alunos (copiadas da mesma forma como foram escritas, sendo feitas apenas algumas correções ortográficas).  

 

Primeira Tirinha  

Essa tirinha foi aplicada no dia 21-10-2013, logo após a atividade piloto ser realizada. A atividade não foi completamente desenvolvida 

nesse dia em que responderam as perguntas, os alunos terminaram no dia seguinte. Alguns alunos faltaram nesse dia e por isso não estão com 

seus nomes na tabela. Fernanda estava presente mas não respondeu às perguntas. 

 Você gostou dessa aula?  O que você achou dessas atividades? Dê sugestões para as próximas atividades serem 
melhores 

Amilton “Sim” “Bom para pensar” “Dê exemplos para seguir” 

Carlos “Sim”   

Edna “Sim” “Muito bom” “Explicando mais” 

Gustavo “Sim” “Muito proveitosa” “Nada, se melhorar estraga” 

Higor “Sim” “Divertida e pensativa”  

Marlene “No final sim” “Não tinha entendido não” “Dar exemplo primeiro” 

Meire “No princípio não, com a 
explicação procurei 
entender melhor” 

  

Vanda “Gostei” “Um pouco difícil mas de bom  
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proveito”  

Tabela 3. Respostas dadas à primeira tirinha. 
 
 
 
Questionário inicial 
 
O questionário foi aplicado no mesmo dia da primeira tirinha (21-10-2013), os alunos levaram para casa e devolveram no dia seguinte. 
 
Roteiro: 
1) Você gosta de estudar Matemática? Explique sua resposta. 
 
2) Em minha experiência como professora da EJA, ouvia os alunos manifestarem diferentes ideias sobre a Matemática... Apresento algumas a 
seguir. Gostaria que você comentasse cada uma, explicando sua resposta. 
  
a) “Eu não acho a Matemática difícil, porém, meus resultados nem sempre são bons porque não tenho tempo para estudar fora das aulas”. 
 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 
b) “Eu acho a Matemática muito difícil, sempre achei, desde quando era pequeno. Não consigo entender o que professor explica. Acho que não 
tenho cabeça pra isso”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 
c) “Eu sempre começo cada semestre muito animado, acreditando que vou aprender muita Matemática”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 
d) “Eu entendo o que o professor explica, mas tenho dificuldade em resolver os exercícios. Acho que fico nervoso, pensando que não vou 
conseguir”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 



248 
 

e) “Quando o professor explica a matéria com calma, eu consigo fazer os exercícios”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 
f) “Acho a Matemática difícil, mas sei que se eu me esforçar, consigo aprender a matéria”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 
g) “Acho a Matemática muito difícil e não consigo aprender bem, mesmo se eu me esforçar muito”. 
(  ) penso da mesma forma  (  ) às vezes, penso assim  (  ) não penso assim 
 

 

Na tabela abaixo estão as respostas dadas ao questionário. Logo após a alternativa escolhida, está o comentário do aluno.  

 
 Você gosta de estudar 

Matemática? Explique 
sua resposta 

a) “Eu não acho a 
Matemática 
difícil, porém, 
meus resultados 
nem sempre são 
bons porque não 
tenho tempo para 
estudar fora das 
aulas”. 

b) “Eu acho a 
Matemática muito 
difícil, sempre 
achei, desde 
quando era 
pequeno. Não 
consigo entender o 
que professor 
explica. Acho que 
não tenho cabeça 
pra isso”. 

c) “Eu sempre 
começo cada 
semestre muito 
animado, 
acreditando que 
vou aprender 
muita 
Matemática”. 

d) “Eu entendo o 
que o professor 
explica, mas tenho 
dificuldade em 
resolver os 
exercícios. Acho 
que fico nervoso, 
pensando que não 
vou conseguir”. 

e) “Quando o 
professor explica 
a matéria com 
calma, eu consigo 
fazer os 
exercícios”. 

f) “Acho a 
Matemática difícil, 
mas sei que se eu 
me esforçar, 
consigo aprender 
a matéria”. 

g) “Acho a 
Matemática muito 
difícil e não 
consigo aprender 
bem, mesmo se eu 
me esforçar 
muito”. 

Adriano “Sim pois é a matéria 
mais usada no dia a dia 
e a matéria que eu mais 
gosto”. 

Às vezes, penso 
assim. “Porque às 
vezes eu tenho 
tempo”. 

Não penso assim. 
“Porque eu sempre 
fui bom na 
matéria”. 

Penso da mesma 
forma. “Porque eu 
gosto muito de 
matemática”. 

Não penso assim. 
“Porque eu presto 
atenção na aula”. 

Penso da mesma 
forma. “Porque 
fica mais fácil de 
memorizar”. 

Não penso assim. 
“Porque eu sempre 
fui bom em 
matemática”. 

Não penso assim. 
“Eu não tenho 
dificuldade”. 

Amilton “Quando aprendo uma 
questão é muito bom 
dá prazer de fazer mais 
e mais”. 

Não penso assim. 
“Eu acho a 
Matemática difícil 
porém é preciso 

Não penso assim. 
“Não gosto de 
faltar às aulas de 
Matemática assim 

Penso da mesma 
forma. “Em cada 
semestre e em 
cada dia tem algo 

Às vezes, penso 
assim. “Eu fico 
nervoso porque o 
relógio não para e 

Penso da mesma 
forma. 
“Explicando e 
dando exemplos é 

Penso da mesma 
forma. “É só ter 
atenção que 
aprende”. 

Não penso assim. 
“Prestando 
atenção eu 
consigo aprender e 
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ter atenção na 
explicação do 
professor para 
aprender”. 

fica fácil 
entender”. 

novo para 
aprender”. 

o tempo fica 
muito pequeno”. 

mais fácil”. também explicar a 
matéria para 
alguém”. 

André “Às vezes eu gosto e às 
vezes não. Mas acho 
muito interessante e 
me dou bem às vezes”. 

Penso da mesma 
forma. 

Não penso assim. Às vezes, penso 
assim. 

Às vezes, penso 
assim. 

Penso da mesma 
forma. 

Penso da mesma 
forma. 

Às vezes, penso 
assim. 

Carlos “Mais ou menos pois 
tenho algumas 
dificuldades”. 

Às vezes, penso 
assim. “Nem 
sempre as 
dificuldades são 
sanadas com 
estudo em casa”. 

Não penso assim. 
“Hoje o interesse e 
a maturidade são 
outros”. 

Penso da mesma 
forma. “Estou aqui 
para isso”. 

Às vezes, penso 
assim. “Mas 
sempre se 
resolve”. 

Penso da mesma 
forma. “Fica 
melhor entender”. 

Penso da mesma 
forma. 
“Assiduidade, 
esforço, 
interesse”. 

Penso da mesma 
forma. “Vou 
conseguir”. 

Diego “De jeito nenhum”. Não penso assim. 
“Não gosto de 
matemática, então 
nem perco meu 
tempo estudando 
essa matéria”. 

Penso da mesma 
forma. 

Não penso assim. 
“Nunca estou 
animado para 
matemática. Rs”. 

Às vezes, penso 
assim. 

Penso da mesma 
forma. “Falta a 
calma. Rs”. 

Penso da mesma 
forma 

Não penso assim. 
“Quando a gente 
quer vai, difícil é 
querer”. 

Edna “Sim. A matemática 
tem muitas coisas que 
confundem a mente, 
temos que prestar 
bastante atenção na 
explicação do 
professor. Mesmo 
assim não é fácil é 
difícil. Como temos 
poucas aulas nós 
aprendemos muito 
rápido”. 

Não penso assim. 
“A matemática 
não tem que 
estudar, nem 
tenho tempo para 
isso, mas tem que 
observar a 
explicação do 
professor e 
aproveitar mais as 
aulas para isso ter 
rendimento 
(aprender)”. 

Às vezes, penso 
assim. “A 
matemática, ela 
confunde muito 
mesmo. Tem 
coisas que nós não 
entendemos 
mesmo, mas se 
não prestar 
atenção nas aulas 
não aprendemos”. 

Não penso assim. 
“É igual já falei a 
matemática é 
difícil mas temos 
que esforçar para 
aprender. 
Aproveitar o 
tempo das aulas de 
matemática”. 

Penso da mesma 
forma. “Mas tento 
fazer os exercícios 
mesmo estando 
errado. É errando 
que se aprende”. 

Penso da mesma 
forma. “Os 
exercícios ficam 
mais fáceis”. 

Penso da mesma 
forma. “Eu 
esforço muito para 
eu aprender a 
matéria”. 

Não penso assim.  
“Eu aprendo a 
matéria com o 
professor 
explicando, mas 
tem coisas que se 
explicar uma vez 
só, eu não 
aprendo”. 

Fernanda “Não. Porque Não penso assim. Às vezes, penso Não penso assim. Às vezes, penso Não penso assim. Às vezes, penso Não penso assim. 
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Matemática é uma 
matéria complicada”. 

“Porque eu acho a 
matéria difícil”. 

assim. “Porque a 
matéria é 
complicada”. 

“Porque já sei que 
a Matemática é 
complicada”. 

assim. “Mas eu 
não sei porquê”. 

“Porque eu não 
consigo entender 
muito da 
Matemática”. 

assim. “Porque 
dependendo da 
matéria eu 
consigo”. 

“Porque sempre 
posso esforçar 
mais”. 

Francisco “Sim, necessidades no 
dia a dia”. 

Penso da mesma 
forma. “Não tenho 
tempo fora da 
escola, porque 
trabalho o dia 
todo”. 

Não penso assim. 
“Um bom 
professor e 
também com força 
de vontade do 
aluno, não tem 
como não 
aprender”. 

Às vezes, penso 
assim. “Penso 
assim porque isso 
é natural, no 
começo é sempre 
mais animado”. 

Às vezes, penso 
assim. “Às vezes 
isso acontece, mas 
quando acontece é 
por causa do meu 
dia, que é bem 
cansativo”. 

Penso da mesma 
forma. “Isso é 
fato, explicação 
com mais calma é 
sempre mais 
produtiva a aula”. 

Às vezes, penso 
assim. “Tem fases 
dentro da 
Matemática que 
são mais 
complexas, mas 
tudo bem 
explicado é 
entendido”. 

Não penso assim. 
“Um bom 
professor, não tem 
como não 
aprender”. 

Gabriela “Mais ou menos. Tipo 
tem hora que gosto 
porque e preciso 
precisamos no nosso 
cotidiano”. 

Penso da mesma 
forma. 

Às vezes, penso 
assim.  

Às vezes, penso 
assim.  

Às vezes, penso 
assim.  

Penso da mesma 
forma. 

Penso da mesma 
forma. 

Penso da mesma 
forma. 

Geovana “Sim. Eu gosto 
bastante da 
matemática, porém não 
pretendo aprofundar 
nessa matéria”. 

Penso da mesma 
forma. “A matéria 
se prestar muita 
atenção na sala de 
aula dá para 
aprender, só que 
para fixar mais a 
matéria tem que 
estudar um pouco 
mais, mas como 
trabalho o dia todo 
não dá para 
estudar”. 

Não penso assim. 
“Porque toda 
pessoa que presta 
atenção na aula e 
no professor 
consegue 
aprender”. 

Às vezes, penso 
assim. “Quando a 
matéria começa 
fácil”. 

Às vezes, penso 
assim. “Porque 
sou um pouco 
ansiosa”. 

Penso da mesma 
forma. “Porque 
quem presta 
atenção dá conta 
de resolver a 
matéria”. 

Penso da mesma 
forma. “Basta se 
esforçar e prestar 
atenção”. 

Não penso assim. 
“Porque basta 
prestar atenção”. 

Gustavo “Mais ou menos. 
Quando eu estudo, 
penso nas vantagens 

Penso da mesma 
forma. “Às vezes 
por causa do 

Não penso assim. Penso da mesma 
forma. “Acho que 
deve ser a 

Às vezes, penso 
assim 

Penso da mesma 
forma. 

Não penso assim. Não penso assim. 
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que ela traz pra gente 
na vida inteira”. 

trabalho, pelo 
tempo”. 

empolgação, mas 
infelizmente ela 
sempre acaba, pra 
mim, né”. 

Higor “Sim. Pois ela ajuda a 
gente a resolver vários 
problemas, até mesmo 
no dia a dia”. 

Às vezes, penso 
assim. “Pois nem 
sempre é por falta 
de tempo às vezes 
é por falta de 
atenção”. 

Não penso assim. 
“Pois matemática 
basta você prestar 
atenção”. 

Penso da mesma 
forma. “Só que 
dependendo da 
matéria você 
desanima”. 

Não penso assim. 
“Pois você tem 
que ter segurança 
em você mesmo”. 

Penso da mesma 
forma. “Pois dá 
tempo de você 
pegar a matéria 
direito”. 

Penso da mesma 
forma. “Para 
aprender basta 
você querer”. 

Não penso assim. 
“Você tem que se 
esforçar e prestar 
bastante atenção”. 

Marlene “Sim, pois gosto de 
fazer cálculos e lidar 
com números”. 

Penso da mesma 
forma.  “Pois 
trabalho fora e 
tenho 4 filhos 
homens, tudo fica 
por minha conta”. 

Às vezes, penso 
assim.  “Agora 
com tanto trabalho 
e com casa para 
cuidar fico com a 
cabeça quente e às 
vezes não consigo 
entender”. 

Penso da mesma 
forma. “Eu gosto 
de participar, sou 
esforçada não 
falto as aulas”. 

Às vezes, penso 
assim. “Quando o 
professor explica 
eu entendo mas 
depois fico com 
dúvida”. 

Penso da mesma 
forma. 
“Explicando com 
calma eu entendo 
com mais 
facilidade”. 

Penso da mesma 
forma. “Com 
esforço eu vou 
conseguir”. 

Não penso assim. 
“Porque se eu 
tiver boa vontade 
e esforçar sei que 
vou conseguir”. 

Meire “Gosto. Só que tenho 
dificuldade em 
interpretação tenho 
facilidade em esquecer 
o que aprendi, não só 
em matemática, 
português também”. 

Às vezes, penso 
assim. “Meus 
resultados não são 
bons devido o 
meu tempo ser 
dividido, 
trabalho”. 

Penso da mesma 
forma. “Hoje, 
estou precisando 
de adaptar com 
essa nova 
mensagem, os 
novos modelos”. 

Penso da mesma 
forma. “Tento me 
esforçar, como 
disse na primeira 
resposta por 
escrito (as 
dificuldades)”. 

Penso da mesma 
forma. “Sei tudo 
quando o 
professor explica, 
me pede para 
resolver eu já 
esqueci tudo”. 

Às vezes, penso 
assim. 

Penso da mesma 
forma.  

Penso da mesma 
forma. “Gostaria 
que tivesse até 
mesmo um 
remédio para abrir 
as minhas 
memórias. 
Pergunto este 
existe?”. 

Vanda “Eu gosto, porém eu 
tenho bastante 
dificuldade com a 
matéria”. 

Às vezes, penso 
assim.  

(não marcou) 
“Muitas vezes eu 
entendo o que o 
professor explica, 
ai de mim se não 
fosse o professor”. 

(não marcou) 
“Eu sempre 
começo o 
semestre animada, 
o problema é a 
dificuldade que eu 
tenho com relação 

Às vezes, penso 
assim.  

(não marcou) 
“Mesmo ele 
explicando com 
calma eu tenho 
mesmo um pouco 
de dificuldade”. 

Às vezes, penso 
assim.  

Não penso assim. 
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à matemática”.  

Tabela 4. Respostas dadas ao questionário inicial. 
 

 

Segunda tirinha 

Essa tirinha foi aplicada após o exercício avaliativo feito no dia 26-11-2013. Somente Higor não respondeu porque não compareceu no 

dia, assim não fez o exercício avaliativo, e por isso depois precisou fazer a prova de recuperação. 

 

 1) Quando o professor 
passou as perguntas, 
você pensou que iria 
conseguir resolver? 

2) Quando você começou 
fazer, achou fácil ou difícil? 

3) Como você acha que será o 
resultado? 
Ótimo 
Bom 
Regular   
Ruim 
Por quê? 

4) Enquanto você estava resolvendo as questões, 
como se sentiu? 
tranquilo(a)  
ansioso(a)  
cansado(a)  
nervoso(a) 
satisfeito(a)   
empenhado(a)  
confiante(a)   
estressado(a)  
com pressa  
desanimado(a)  
entusiasmado(a) 
nada diferente das outras aulas 

Adriano “Sim” “Eu achei fácil” Ótimo 
“Porque eu fui sincero” 

tranquilo(a) 
satisfeito(a) 
confiante(a) 
nada diferente das outras aulas 

Amilton “Sim” “No começo fácil” Bom 
“Porque estava com dor de 
cabeça” 

cansado(a) 
estressado(a)  
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André “Sim eu estava muito 
confiante” 

“Achei fácil” Bom 
“Porque de 7 questões acertei 6” 

tranquilo(a) 
satisfeito(a) 
confiante(a) 
estressado(a) 

Carlos “Sim” “Médio” Regular 
“Sabia apenas um pouco” 

tranquilo(a) 
empenhado(a) nada diferente das outras aulas 

Diego “Mais ou menos” “Difícil” Regular 
“Porque não acertei muitas” 

ansioso(a) 
desanimado(a) 

Edna “Não” “Difícil” Bom 
“O professor é camarada” 

cansado(a) 
estressado(a)  

Fernanda “Não” “Difícil” Ruim 
“Porque eu não gosto da matéria” 

ansioso(a) 

Francisco “Sim, mas estava bem 
difícil” 

“Difícil” Regular 
“Porque não estudei muito” 

ansioso(a) cansado(a) 

Gabriela “Sim” “Fácil” Bom 
“Eu acho que tudo tem uma 
melhora então” 

Outros: normal, e meio com medo que se tratava 

Geovana “Não. Achei que não 
iria conseguir” 

“Achei mais ou menos” Ruim 
“Porque não entendi a matéria” 

ansioso(a) cansado(a) nervoso(a) 

Gustavo “Não, porque faltei 
muito, e sabia pouco da 
matéria” 

“Intermediário” Bom 
“Meu companheiro tinha a 
matéria” 

entusiasmado(a) 
Pois ao começar fiquei curioso com o resultado 

Marlene “Sim” “Difícil” Regular 
“Eu não estava lembrando como 
fazer” 

cansado(a) nervoso(a) 

Meire “Sim” “Difícil” Ótimo”” 
“Através dos colegas” 

tranquilo(a) 
empenhado(a) 

Vanda “Não porque como já 
disse sou péssima em 
matemática” 

“Difícil” Regular 
“Da minha parte com a ajuda dos 
colegas bom” 

ansioso(a) 
empenhado(a) 

Tabela 5. Respostas dadas à segunda tirinha. 



254 
 

 

 

Os dados citados acima foram coletados na fase inicial: anterior ao desenvolvimento da proposta de ensino (segundo semestre de 2013). 

Os dados mostrados a seguir referem-se à fase em que a proposta foi realizada e após seu término (primeiro semestre de 2014). 

 

Terceira tirinha  

 

Essa tirinha foi respondida na terceira aula da terceira semana (19-02-2014), em que iniciou-se o estudo de perímetro e área a partir de 

plantas de casas. Após a alternativa escolhida, estão os comentários dos alunos. 

 
Pense nas aulas que você teve até agora no Projeto de Geometria. 

 1. (Marque mais de uma opção 
se desejar) Em sua opinião, 
as aulas têm sido: 

(   ) interessantes 

(   ) cansativas 

(   ) divertidas 

(   ) difíceis 

(   ) fáceis 

2) Quando a tarefa é proposta, 
você se sente: 

(  ) animado, capaz de realizá-la sem 
problemas. 

(  ) animado, mas achando que será 
difícil. 
(  ) desanimado, sem interesse. 
(  ) desanimado, achando que será 
muito difícil. 
Comentários:  

Adriano Interessantes Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas. 

Amilton Interessantes Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas.  
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“Cada dia aprendo e ensino algo” 

André Fáceis Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

Carlos Divertidas Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

Diego Interessantes Animado, mas achando que será difícil  

Edna Interessantes 

Divertidas 

Animado, mas achando que será difícil 
“Para mim cada aula assistida aprendo 
mais” 

Fernanda interessantes Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

Francisco Interessantes 

Divertidas 

Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

“Animado, pois as aulas são bem 
interessantes” 

Gabriela Interessantes Animado, mas achando que será difícil 
“Nem sempre só às vezes” 

Geovana Interessantes Animado, mas achando que será difícil  

Gustavo Interessantes 

Divertidas 

Fáceis 

Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

Higor Interessantes 

Divertidas 

Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas.  

“Acho interessante pois a gente vai 
usar isso muito ainda” 

Marlene Interessantes 

Divertidas 

Animado, mas achando que será difícil 
“Parece difícil mas depois se torna 
fácil” 
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Meire Interessantes 

Divertidas 

Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

“Parece ser fácil, que ainda me 
confundo, quero me esforçar para 
aprender” 

Vanda Interessantes 

Fáceis 

Animado, capaz de realizá-la sem 
problemas 

Tabela 6. Respostas dadas à terceira tirinha. 
 

 

Quarta tirinha  

Essa tirinha foi respondida na segunda ou terceira aula da sétima semana (17-03-2014), após a atividade do jogo de perguntas e respostas 

sobre a matéria, que fazia parte das atividades de revisão. 

 
Pense nas aulas que você teve até agora no Projeto de Geometria. 

 Em sua opinião, você está 
aprendendo Geometria? 

(   ) sim    (   )não 

Explique sua resposta. 

Adriano Sim “Porque eu fico atento nas aulas” 

Amilton Sim “Às vezes tem um jeito mais fácil de resolver do 
que o meu” 

André Sim “Porque é fácil” 

Carlos Sim “Pela riqueza de detalhes” 

Diego Sim “Pois sabíamos fazer 99,9% das perguntas 
selecionadas” 
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Edna Sim “Tem muitos exercícios que me confunde mas eu 
gosto de todas as aulas é muito interessante” 

Fernanda Sim “Porque as explicações são claras” 

Francisco Sim “A forma de ensino é interessante” 

Gabriela Sim “Porque muitas coisas que eu não sabia eu 
aprendi, acho também que são divertidas” 

Geovana “Mais ou menos”  “Tem algumas coisas que não consigo entender” 

Gustavo Sim “Porque as aulas são fáceis e bem explicadas” 

Higor Sim “Estou prestando atenção pois as aulas estão mais 
divertidas” 

Marlene Sim “Porque eu estou gostando da matéria e isso quer 
dizer que eu estou aprendendo” 

Meire Sim “Porque vocês estão tendo paciência para me 
explicar. Abraços” 

Vanda “Mais ou menos” “Porque tenho um pouco de dificuldade” 

Tabela 7. Respostas dadas à quarta tirinha. 
 

 

 

Quinta tirinha  

Essa tirinha foi respondida na segunda aula da oitava semana (24-03-14) logo após o término da prova. Após a alternativa escolhida, estão 

os comentários. 

 

 1- O que você achou 
da prova? 

2- Antes de começar a 
fazer a prova, como você 

3- Você teve dúvidas ou 
dificuldades para fazer 

4. Quando uma questão 
parecia difícil, você: 

5- Enquanto você estava 
resolvendo as questões, 

6- Ao terminar a prova, 
como você se sentiu? 
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(   ) Fácil. 
(   ) Médio. 
(   ) Difícil. 
(  ) Muito difícil. 

se sentia? 

(   ) confiante, acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões 

(  ) com medo   

(  ) animado 

(  ) inseguro, sem saber se 
ia dar conta de resolver as 
questões ou não 

(  ) tranquilo 

Por quê? 

alguma parte da prova?  

(   ) Não. 

(   ) Sim. 

(  ) foi persistente e 
insistiu até resolver 
(  ) tentou um pouco e 
depois desistiu 
(  ) nem tentou 
 

como se sentia? (marque 
mais de uma opção se 
necessário) 
(   ) tranquilo(a)  

(   ) nervoso(a) 

(   ) confiante(a) 

(   ) desanimado(a)            

(   ) ansioso(a)  

(   ) satisfeito(a)  

(   ) estressado(a) 

(   ) entusiasmado(a) 

(   ) cansado(a)  

(   ) empenhado(a) 

 (   ) com pressa 

(   ) nada diferente das 
outras aulas  (   ) 
outros: ________ 

Por quê? 

(marque mais de uma 
opção, se necessário) 
(   ) satisfeito com o seu 
desempenho 

(  ) insatisfeito com seu 
desempenho  

(   ) aliviado 

(  ) chateado consigo 
mesmo  

(   ) contente, confiante de 
ter feito uma boa prova      
(  ) inseguro (não sabia se 
foi bem ou não) 

(   ) foi bem, mas sentiu 
que poderia ter estudado 
um pouco mais 

(   ) _________________ 

Adriano Médio Confiante, acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões 

“Eu sei a matéria” 

Sim Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Tranquilo(a)      

Cansado(a)        

Satisfeito(a)     

Empenhado(a)    

Confiante(a)          

“E as questões não 
estavam muito difíceis”                                            

Satisfeito com o seu 
desempenho 

Aliviado 

Contente, confiante de ter 
feito uma boa prova 

Foi bem, mas sentiu que 
poderia ter estudado um 
pouco mais 

Amilton Médio Confiante, acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões 

“Porque fazendo as contas 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Cansado(a)        

Confiante(a)          

“Porque deu um branco 

“Insatisfeito, pois errei as 
mais fáceis poderia ter 
estudado mais pensei que 
ia ser de consulta e nem 
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com calculadora fica mais 
fácil” 

em algumas fórmulas de 
resolver” 

estudei” 

André Médio Confiante, acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões 

Tranquilo. Porque a 
matéria foi bem explicada. 

Sim Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Tranquilo(a)        

“Porque eu conhecia a 
matéria”. 

Satisfeito com o seu 
desempenho 

Contente, confiante de ter 
feito uma boa prova 

 

Carlos Médio Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 
 “Hoje não estou bem” 

Sim Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Cansado(a)        

 

Inseguro (não sabia se foi 
bem ou não) 

Diego Difícil Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 
“Pois não sabia todas 
matérias” 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Cansado(a)        

Nervoso(a)                  
Desanimado(a)            
 

Inseguro (não sabia se foi 
bem ou não) 

Edna Difícil Com medo 
Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 
“Às vezes as contas 
confundem a minha 
cabeça a soma de tudo me 
confunde” 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Nervoso(a) 
Ansioso(a)               
 

Chateado consigo mesmo 
inseguro (não sabia se foi 
bem ou não) 
“Eu gosto muito das aulas, 
procuro aprender mais e 
mais. Cada aula que eu 
assisto é uma surpresa, 
cada aula, é uma matéria 
nova. Eu gosto muito. 
Quero aprender mais”. 

Fernanda Difícil Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 

“Porque eu não estudei” 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Estressado(a) 

Cansado(a) 

“Porque nas provas eu fico 
estressada” 

Insatisfeito com seu 
desempenho 
Inseguro (não sabia se foi 
bem ou não) 

“Porque eu não prestei 
muita atenção nas aulas” 
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Francisco Médio Confiante,  acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões 

Tranquilo. 

Sim Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Tranquilo(a)    

Cansado(a)        

     

 

Satisfeito com o seu 
desempenho 
 Aliviado 
 

Gabriela Difícil Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 
“Pelo fato de eu ter faltado 
muito nas aulas” 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Ansioso(a)               
“Para saber o que ia cair e 
se eu iria conseguir 
resolver, mas a 1ª prova já 
sei que fui um desastre 
agora vamos ver a 2ª.” 

Chateado consigo mesmo 
 

Geovana Médio Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 
“Porque prova sempre dá 
um medo quando se refere 
a palavra prova” 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Nervoso(a) 
Desanimado(a) 
“Acho que a pressão foi 
demais” 

Insatisfeito com seu 
desempenho 
 

Gustavo Médio Inseguro, sem saber se ia 
dar conta de resolver as 
questões ou não 

 “Porque eu esqueço as 
matérias na hora da prova, 
porque não estudo em 
casa” 

Sim Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Nervoso(a) 
“Falta de confiança e por 
não lembrar direito uma 
questão” 

Satisfeito com o seu 
desempenho 
 

Higor Fácil Confiante, acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões. 

Animado 

“Porque eu estava indo 
bem nas revisões e sabia a 
matéria” 

Não Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Tranquilo(a)        

Confiante(a)          

“Porque eu sabia a matéria 
e estudei bastante” 

Satisfeito com o seu 
desempenho 
 

Marlene Difícil Animado(a) Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Nervoso(a) 
“Porque estava 

Chateado consigo mesmo 
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preocupada com outros 
problemas” 

Meire Médio Confiante,  acreditando 
que iria saber como 
resolver as questões. 
“Estava confiante tentei 
fazer o possível para 
responder corretas as 
respostas” 

 

Sim Foi persistente e insistiu 
até resolver 

Tentou um pouco e depois 
desistiu 

Tranquilo(a)        

Confiante(a)          

Entusiasmado(a) 
Empenhado(a)                
Nada diferente das outras 
aulas  
“Porque até o momento 
eram revisões” 

Foi bem, mas sentiu que 
poderia ter estudado um 
pouco mais  
“Não tenho certeza porque 
ainda não tenho o 
resultado” 
Chateado consigo mesmo 
inseguro (não sabia se foi 
bem ou não) 

Vanda Médio Tranquilo.  

“Porque que conseguiria 
resolver todas as questões 
sozinha” 

Sim Tentou um pouco e depois 
desistiu 

“Me senti confiante mas 
na hora deu branco” 

“Porque nem sempre as 
coisas são como parecem” 

Insatisfeito com seu 
desempenho 
“Porque mesmo eu tendo 
dado o melhor de mim eu 
ainda deixei a desejar” 

Tabela 8. Respostas dadas à quinta tirinha. 
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APÊNDICE 8 - Exemplos de atividades entregues aos alunos no Projeto de 
Geometria 
Folha de atividades (terceira aula da segunda semana): 
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Folha de atividades (segunda aula da quarta semana): 
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Folha de atividades (quinta aula da sexta semana): 

 


