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lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou 

de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que 

eles trazem consigo” (FOUCAULT, 1970, p. 43). 
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RESUMO 

 

O referido estudo tem a intenção, por meio dos depoimentos dos professores de matemática, 

apresentar a seguinte questão: O que leva professores da educação básica a buscar o projeto 

de extensão “Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática” (GCMM) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS)? Neste sentido, o objetivo deste estudo foi o de 

compreender os indícios de mobilização pelos corpos dos professores de matemática da 

educação básica, que fizeram parte do projeto de extensão GCMM entre os anos de 2007 e 

2012. Na metodologia, utilizei-me da abordagem qualitativa com estudo de caso. Os dados 

foram coletados por meio de questionário, de entrevistas semiestruturadas, das atas das 

reuniões do grupo colaborativo, currículos lattes e são apresentados, divididos em condutas 

observadas durante às reuniões e às atividades pedagógicas, levando em consideração os 

sentidos atribuídos pelos professores ao corpo. A pesquisa foi desenvolvida com 08 (oito) 

professores da Educação Básica da rede pública e privada do Estado da Bahia, de Feira de 

Santana e municípios vizinhos, membros do projeto de extensão GCMM, com idade média de 

35 (trinta e cinco) anos, durante um ano. Os eixos teóricos propostos para análise referem-se à 

“Relação com o Saber”, de Charlot (2001; 2005), no interior das “Técnicas Corporais” de 

Mauss (2003), Silva (2006), Fiorentini (2004) e Barbosa (2001) com “O Ensino e a 

Aprendizagem da Matemática e a Modelagem”. Desse modo, partimos da premissa de que 

para o sujeito existir, ele precisa ter uma consciência do corpo numa dimensão física, mental e 

social, apropriando-se de uma cultura e construindo experiências na sua história, através da 

sua relação com o tempo, sobre o que é “existir e permanecer” no mundo contemporâneo, 

num processo contínuo, de domínio da suas ações estabelecendo assim um sentido da relação 

com o ensinar, o saber e o aprender. Nesse intuito, elencamos o processo de aprendizagem 

como forma de reflexões corporais, com o entendimento de passos preliminares a essa 

dissertação na relação com o corpo, a natureza humana e a transformação de si mesmo em 

movimento cíclico. Como resultado principal da nossa pesquisa percebemos que para a 

população pesquisada, em seus relatos, não devemos levar em consideração o cansaço do 

corpo e da mente e o desprestígio da profissão, mais levamos em conta o sujeito que pensa, 

que existe, que modifica sua realidade através da sua luta na busca do que ele acredita pela 

transformação de um mundo melhor através da educação. Podemos concluir ainda que, 

segundo os professores, na profissão docente não basta saber fazer. É preciso investir, 

enfrentar os desafios e obstáculos inerentes à profissão docente, sendo necessário e importante 

controlar o corpo e às emoções. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Relação com o Saber, Modelagem Matemática, Ensino e 

Mobilização, Narrativas. 
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ABSTRACT 

 

This study intends, through the testimony of math teachers, to present the following question: 

What drives teachers of basic education to seek the extension project “Collaborative Group on 

Mathematical Modelling” (GCMM) of the State University of Feira de Santana (UEFS)? In 

this sense, the aim of this study was to understand the signs of mobilizing the bodies of 

mathematics teachers of basic education, which were part of the extension project GCMM 

between the years 2007 and 2012. In the methodology, I made use of a qualitative approach 

with case study. Data were collected through questionnaires, semi-structured interviews, the 

minutes of the meetings of the collaborative group, lattes curricula are presented, divided into 

behaviors observed during the meetings and the educational activities, taking into account the 

reaction of the teachers to the body. The research was conducted with eight (08) Basic 

Education teachers from public and private state of Bahia, of Feira de Santana and 

neighboring counties, members of the extension project GCMM, with an average age of 35 

(thirty five) years for one year. The theoretical axes proposed for analysis refer to 

“Relationship to Know”, Charlot (2001, 2005), within the “Body Techniques” of Mauss 

(2003), Silva (2006), Fiorentini (2004) and Barbosa ( 2001) with “The Teaching and Learning 

of Mathematics and Modeling”. Thus, we assume that for the subject exists, it needs to have 

an awareness of the body in a physical, mental and social, appropriating a culture and building 

experiences in its history, through their relationship with time on what is “there and stay” in 

the contemporary world, in a continuous process, the field of his actions thus establishing a 

sense of relationship with the teaching, learning and knowledge. To that end, we list the 

learning process as a form of bodily reflections, with the understanding that the preliminary 

steps dissertation in relation to the body, human nature and transforming itself into cyclic 

motion. As the main result of our research we realized that for the population studied, in their 

reports, we should not take into account the fatigue of body and mind and the prestige of the 

profession, the more we consider the guy who thinks that there is amending its reality by their 

struggle to pursue what he believes the transformation of a better world through education. 

We can conclude that according to the teachers, the teaching profession is not enough to 

know. You have to invest, the challenges and obstacles inherent in the teaching profession, it 

is necessary and important to control the body and emotions. 

 

KEYWORDS: Relationship with Knowledge, Mathematical Modeling, Education and 

Mobilization, Narratives. 
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INTRODUÇÃO 

  

“O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na 

intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. 

Fernando Pessoa 

  

Na perspectiva de apresentar aos leitores minhas inquietações com o estudo e/ou 

ensino da matemática enquanto aprendizagem, inicialmente exponho minha trajetória pessoal, 

na qual relatarei a importância deste estudo para a formulação do problema de pesquisa e a 

fundamentação da literatura para o referido estudo. Com isso, abordaremos a lacuna e a 

relevância deste para a pesquisa, apontando os objetivos, a metodologia e a estrutura da 

dissertação concomitante com a minha prática e formação enquanto professor e pesquisador. 

No âmbito da Educação, falar do corpo é, também, uma tarefa complexa, 

primeiramente, porque ele é visto, muitas vezes, como um objeto estranho ao ambiente da 

escola. A capacidade de pensar e a inteligência são eleitas como os fatores primordiais no 

processo de ensino aprendizagem, desconhecendo as possibilidades de conhecimento que 

cada corpo carrega, deixando de lado, assim, o fato de que o ser humano é relacional por 

natureza e, portanto, corpo. (FERREIRA, 2013, p.24). 

Dessa forma, percebemos que a mobilização do corpo ocasiona um processo de 

significação na qual é constituída a necessidade de (re)construção do saber. Assim, surge a 

possibilidade de participar de momentos de discussões, em espaços coletivos, evidenciando a 

mudança de comportamento acadêmico para o âmbito colaborativo. 

Na discussão sobre colaboração, Fiorentini (2004) define um grupo de trabalho 

colaborativo, destacando três aspectos que devem ser contemplados: voluntariedade, 

identidade e espontaneidade. A participação no grupo é considerada voluntária, quando todos 

contribuem e aprendem com os colegas, com um interesse comum de modo a imprimir uma 

identidade personalizada enquanto grupo. Para Fiorentini, 

“Tal identificação não significa a presença de sujeitos iguais a ele (com os 

mesmos conhecimentos ou do mesmo ambiente cultural), mas de pessoas 

dispostas a compartilhar espontaneamente algo de interesse comum, 

podendo apresentar olhares e entendimentos diferentes sobre os conceitos 

matemáticos e os saberes didático-pedagógicos e experiências relativos ao 

ensino e à aprendizagem da matemática” (FIORENTINI, 2004, p. 54). 

 

Desse modo, passamos a compreender o espaço colaborativo como um espaço 

alternativo dentro e fora da escola, voluntário, espontâneo, que emerge da necessidade de 
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compartilhar ideias, pensamentos, ações, nem sempre com visões convergentes. Percebemos 

assim, dentre inúmeras possibilidades como forma de romper o tradicionalismo do ensino da 

matemática, a aplicação da modelagem que segundo Bassanezi, 

“Modelagem Matemática é um processo que consiste em traduzir uma 

situação ou tema do meio em que vivemos para uma linguagem matemática. 

Essa linguagem, que denominamos Modelo Matemático, pressupõe um 

conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam o fenômeno 

em questão” (BASSANEZI, 1994, p. 01). 

 

 No entanto, Barbosa (2007, p.161) afirma que: “O conceito de Modelagem refere-se às 

fronteiras desse ambiente de aprendizagem em relação a outros, podendo, assim, distinguir-se 

mais claramente o que ele pode ser em relação, por exemplo à resolução de problemas, a 

investigações matemáticas, etc.” Com essa definição, a relação matemática transcende-se na 

condição de que os alunos possam desenvolver uma situação investigativa, para buscar 

alternativas e por muitas vezes não possuírem definições anteriores e também conhecimento 

de outras ciências, excetuando-se a matemática. 

 Nesse sentido é que se torna possível levantar os seguintes problemas: O que leva 

professores da educação básica a buscar o projeto de extensão “Grupo Colaborativo em 

Modelagem Matemática (GCMM) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)? 

Qual o sentido relatado pelos professores da educação básica em participar do projeto de 

extensão em matemática? Quais são os indícios de mobilização dos professores para 

participar do projeto de extensão GCMM? O que fazem e o que pensam os professores da 

educação básica para disciplinarem seus corpos e dotá-los de habilidades em participar do 

projeto de extensão em modelagem matemática? Assim, o objetivo deste estudo foi o de 

compreender os indícios de mobilização pelos corpos dos professores de matemática da 

educação básica, que fizeram parte do projeto de extensão GCMM entre os anos de 2007 e 

2012. 

Diante disso, apontamos que é nas situações de ensino encontradas nas práticas 

pedagógicas, que as intervenções se estabelecem e podem possibilitar que o aluno concretize 

a passagem de um nível de dependência a um nível de autonomia com relação a um 

determinado objeto de saber. Assumir tal perspectiva também requer uma criteriosa análise 

dos paradigmas
1
 e concepções as quais fundamentam as ações/relações/interrelações numa 

sala de aula. As referidas interrelações presentes no espaço escolar são muito complexas e 

                                                           
1 Paradigma refere-se a modelo ou a padrões compartilhados que permitem a explicação de certos aspectos da 

realidade. É mais do que uma teoria, implicando uma estrutura que gera novas teorias, segundo o filósofo e 

historiador da ciência Thomas Kuhn. 
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estão subordinadas as ações docentes estabelecidas entre professor e alunos em torno de um 

objeto de saber. 

Considerando o grau de implicação que tenho no contexto uma vez que sou professor 

há muito tempo, os problemas evidenciados construíram as bases para traçar os objetivos para 

o desenvolvimento deste estudo. Nesse sentido, a abordagem que melhor responde a essa 

exigência é a qualitativa por sustentar a ideia de que, 

“[...] as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 

valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado 

que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1998, p.131). 

 

 Como tal, percebo a necessidade da referida pesquisa no âmbito da sua complexidade, 

ao mesmo tempo em que, como agente mobilizador das características que assumiram as 

neste trabalho, tendo o aporte literário acerca do assunto. Logo, fiz a opção pelo Grupo 

Colaborativo em Modelagem Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana pelo 

fato de observar, na minha trajetória docente, que os discursos e ações das práticas 

pedagógicas são inerentes a responsabilidade histórica do referido grupo no campo 

educacional, em traçar estratégias metodológicas para ensinar a matemática na educação 

básica. 

Nessa perspectiva, no primeiro capítulo, trataremos da revisão de literatura através dos 

eixos teóricos, subdivididos em dois subeixos: I, o Corpo, o Sujeito e a Relação com o Saber e 

II, as Técnicas Corporais e o Ensino e a Aprendizagem da Matemática. No segundo capítulo, 

o histórico da origem do GCMM no contexto educacional. No terceiro, os eixos empíricos, 

subdivididos em dois subeixos: I, Metodologia e Sujeitos da Pesquisa e II, Análise e 

Resultado dos Dados. A seguir: as considerações, referências, anexos e apêndice. 
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CAPÍTULO 1 – EIXOS TEÓRICOS
2
 

 Como forma de estabelecer os referenciais teóricos que darão sustentação a 

este estudo, dividiremos em dois subcapítulos: o Eixo Teórico I, que abordará as relações 

entre: o Corpo, o Sujeito e a Relação com o Saber e o Eixo Teórico II, em que atingirá outros 

elementos como: as Técnicas Corporais e o Ensino e a Aprendizagem da Matemática. 

  

1.1 Eixo Teórico I: O Corpo, o Sujeito e a Relação com o Saber 

Nesse contexto, a gênese do termo relação com o saber aparece em duas áreas de 

conhecimento distintas, não sendo encontrada em nenhuma outra. É citada pelo autor “pela 

primeira vez entre os psicanalistas (nos anos de 1960) e pela segunda vez entre sociólogos da 

educação de inspiração crítica (nos anos de 1970)”. (CHARLOT, 2005, p.36). 

O sujeito, ao nascer, é obrigado a aprender, pois se depara com um mundo já 

construído. “Aprender para viver com outros homens com quem o mundo é partilhado”, 

aprender para apropriar-se de uma parte desse mundo. “Nascer, aprender, é entrar em um 

conjunto de relações e processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu 

sou, que é o mundo, quem são os outros”. (CHARLOT, 2000, p.53). 

O sujeito é ao mesmo tempo, e inteiramente, um ser humano, um ser social e um ser 

singular. Assim, é um ser de desejo em um mundo compartilhado com outros sujeitos; ocupa 

uma posição social cuja primeira instância é a família e atribui sentidos e significados 

singulares a si próprio e ao mundo, na construção de uma história singular. “Para esse sujeito, 

aprender é uma necessidade que marca sua presença em um mundo produtor de saberes. 

Através da educação, esse sujeito produz-se a si mesmo e é produzido pelo mundo”. 

(CHARLOT, 1997, p.35). 

Para Charlot, as relações de saber e aprender estão intrinsecamente ligadas, logo, 

“[...] não se pode definir o saber, o aprender, sem definir, ao mesmo tempo, 

uma certa relação com o saber, com o aprender. [...] não se pode ter acesso a 

um saber ou, mais genericamente, aprender, se, ao mesmo tempo, não entrar 

nas relações que supõem (e desenvolvem) este saber, este aprender” 

(CHARLOT, 2001, p.17). 

  

Desse modo, partimos da premissa de que para o sujeito existir, ele precisa ter uma 

consciência do corpo numa dimensão física, mental e social, apropriando-se de uma cultura e 

construindo experiências na sua história, através da sua relação com o tempo, sobre o que é 

                                                           
2
 Utilizaremos a designação Eixos Teóricos relativo às abordagens da revisão de literatura. 
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“existir e permanecer” no mundo contemporâneo, num processo contínuo, de domínio da suas 

ações estabelecendo assim um sentido da relação com o ensinar, o saber e o aprender. 

 Segundo Bicalho, o autor apresenta os elementos principais de sua compreensão do 

sujeito: o sujeito é ao mesmo tempo, e inteiramente, um ser humano, um ser social e um ser 

singular. Assim, é um ser de desejo em um mundo compartilhado com outros sujeitos; ocupa 

uma posição social cuja primeira instância é a família e atribui sentidos e significados 

singulares a si próprio e ao mundo, na construção de uma história singular. Para esse sujeito, 

aprender é uma necessidade que marca sua presença em um mundo produtor de saberes. 

Através da educação, esse sujeito produz-se a si mesmo e é produzido pelo mundo. 

(CHARLOT, 1997, p.35) apud (BICALHO, 2004, p.39). 

Toda relação com o saber é uma relação consigo mesmo, e para exemplificarmos essa 

relação, pensemos em um estudante que ocupa uma posição social e escolar, que tem uma 

história de vida, com aspirações e esperanças de tornar-se alguém. Esse estudante, ao 

compreender um teorema matemático, se apropria de um saber (relação com o mundo), pode 

sentir-se inteligente (relação consigo) e pode compreender algo que nem todos compreendem. 

(CHARLOT, 2000, p.72). 

 Nessa perspectiva, depois de apresentarmos algumas considerações referentes à 

Relação com o Saber, de Bernard Charlot, daremos sequência às Técnicas Corporais de 

Mauss. e o Ensino e a Aprendizagem da Matemática. 

  

1.2 Eixo Teórico II: Técnicas Corporais e o Ensino e a Aprendizagem da 

Matemática 

  

Com a finalidade de elencarmos o processo de aprendizagem como forma de reflexões 

corporais, delineamos o entendimento de passos preliminares a essa dissertação na relação 

com o corpo, a natureza humana e a transformação de si mesmo em movimento cíclico. 

Entendemos o corpo como condição elementar na busca da sua relação no processo educativo, 

pensando esse processo como parte da construção desse mesmo ser humano único, 

cognoscente e relacional, relacionando as interpretações do corpo ao longo do tempo. 

Nesse contexto, ao pensarmos o corpo enquanto objeto de estudo, ele torna-se 

polissêmico, já que pode ser abordado e compreendido de maneiras diferentes por cada um 

dos campos do conhecimento, seja a Sociologia, a Filosofia, a Medicina, a Biomecânica, a 

Educação, a Matemática, a Educação Física, a Fisiologia, a Antropologia, dentre outros. Não 

comungo da ideia de entender o corpo a partir de um olhar único e específico, visto que isso 
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pode significar vê-lo como unidade biológica, ou compreendê-lo psicologicamente ou, ainda, 

determiná-lo sociologicamente. Além disso, a sua compreensão histórica, pela humanidade, 

passa por tratá-lo a partir de diferentes planos, os quais o consideram a partir do reducionismo 

da totalidade corporal à sua definição por sua complexidade sistêmica. 

Assim, o corpo humano em tempos passados, era entendido como uma estrutura 

composta de uma parte física, outra orgânica e uma terceira motora. Assim, João e Brito citam 

que: 

“Atualmente, é visto como um sistema complexo, melhor definido por outra 

palavra, corporeidade, a qual encampa além dos aspectos relacionados ao 

mundo físico, aqueles ligados ao mundo antropológico-social. Em outras 

palavras, a corporeidade percebe o ser humano a partir de sua complexidade, 

somatório de todas as dimensões do indivíduo, pertencentes ao universo 

físico (physis), ao universo da vida (bios) e ao universo antropossocial. É a 

partir dela que se torna possível a identificação da existência e o ser”. 

(JOÃO; BRITO, 2004, p.266). 

  

No inventário de movimentos percebidos no grupo colaborativo e no cotidiano da 

escola, muitos deles demonstraram que os professores estavam mobilizados para o ensino. 

Mas, também, em outras ocasiões, suas corporeidades apontavam para outras direções, 

deixando entender que a mobilização não era uma ocorrência contínua. No rol das técnicas 

corporais, (MAUSS, 2003), que mostraram a mobilização apareceram: gesticular com os 

braços durante as aulas; falar alto; afastar-se da cadeira para falar; levantar-se da cadeira; 

balançar a cabeça na vertical e na horizontal; sorrisos; entre outros. Já, onde a mobilização 

não acontecia, surgiu: remexer-se na cadeira; murmúrios; olhar fixo; troca de olhares; 

silenciamentos; dentre outros. 

No profético texto “As técnicas do corpo”, em meio a tantas descobertas, Mauss 

(2003; p. 404) revela o cinema enquanto uma via pela qual se disseminavam entre os 

franceses modos de andar americanos. Concluía Mauss que as posições de braços, assim 

como das mãos, eram uma espécie de idiossincrasia
3
 social que nada tinha a ver com a 

produção meramente individual da maneira como se podia andar. Tal idiossincrasia, por sua 

vez, relacionava-se à perspectiva da exis, daquilo que era adquirido. Era mesmo o habitus das 

disposições do corpo, compreendido como primeiro e mais natural objeto e meio técnico do 

homem, imerso em variações relativas aos indivíduos e seus contextos sociais, seus universos 

simbólicos. (FERREIRA, 2013, p.160). 

Na Pré-História os homens dependiam, essencialmente, do seu corpo. Ter sentidos 

apurados, agilidade e rapidez eram fundamentais para irem à caça, bem como para se 

                                                           
3
 Tomamos o significado de idiossincrasia como: forma de cada pessoa agir, sentir, reagir. 
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defenderem dos inimigos. Em sua relação com a natureza, havia uma identificação muito 

grande do homem primitivo com ela, um caso de extrema cumplicidade, fazendo com que o 

homem viesse a atribuir à natureza, inclusive, qualidades humanas. (GONÇALVES, 1994, 

p.15). 

Na Antiguidade Clássica encontra-se a gênese da dicotomia corpo e espírito, fruto do 

pensamento pré-socrático que até hoje está presente em nosso cotidiano. Essa ideia foi 

reforçada por Platão através da teoria dos dois mundos, o mundo das essências e o mundo das 

coisas sensíveis, onde ele dizia ser o “mundo sensível (physis) uma cópia imperfeita do 

mundo inteligível (logos). Uma vez pertencente a esses dois mundos, o homem deveria 

procurar libertar-se do corpo, vivendo de acordo com a vida do espírito, cuja natureza é 

imortal”. (WERNECK, 1998). 

Na Roma Antiga, no nascimento do cristianismo, conforme Brown citado por Olivier 

(2004, p.36), “o corpo, ao lado dos escravos, da plebe e das mulheres, era algo a ser 

sutilmente disciplinado pelo cidadão”. Tempos depois, a alma passou a ocupar lugar de 

destaque na doutrina cristã, fazendo oposição ao corpo. Mais tarde, já com o cristianismo em 

franca ascensão, o corpo passou a ocupar o lugar do pecado, sendo abominado por toda a 

Igreja. 

Os pensadores cristãos percebiam o corpo como o lugar do pecado e a alma, seu 

oposto, como a única possibilidade de salvação para o ser humano. Santo Agostinho e São 

Tomás de Aquino, importantes nomes da filosofia cristã, diziam que o corpo era o espaço da 

degradação do homem. Entretanto, São Tomás considerava que a participação do corpo era 

fundamental para a construção do conhecimento. 

Já nas sociedades pré-industriais, o corpo ganhou novos significados e sentidos. As 

guerras e as grandes competições, marcas desse período, conformaram um ideal de ser 

humano no qual a força, a destreza e a agilidade eram características essenciais para a 

sociedade. 

Na Idade Média, então, 

“as ações do homem, em sua vida cotidiana, estavam diretamente ligadas a 

seu corpo, o que fazia com que esse estivesse no centro dos acontecimentos. 

Para Rittner, três características dessa época unem o corpo aos fins da ação 

humana: a noção de tempo, de personalidade e de economia” 

(GONÇALVES, 1994, p.18). 

 

Essas características diziam respeito às relações do homem com a natureza (estações 

do ano, plantação e os animais), quando o referencial era o tempo. Em relação à 

personalidade, significava dizer que o homem estava submetido a um sistema social, às 
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castas, no qual ele submetia seu corpo e espírito à ordem estabelecida, sem dela poder sair. 

Ainda, no tocante à economia, a identidade humana estava afeita ao sistema feudal, onde as 

relações eram garantidas por princípios que unificavam trabalho, domínio e prazer. 

(GONÇALVES, 1994, p.19). 

O Renascimento foi a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, quando 

surgiram os primórdios da ciência moderna, trazendo para o homem mudanças na sua relação 

com o corpo. O domínio até então existente sobre a natureza, passou a se estender ao próprio 

corpo. Isso ocorreu concomitante ao processo de exploração do trabalhador pelo sistema 

capitalista. A racionalidade passou a se impor e visava transformar o mundo, produzindo, o 

homem e seu corpo, de acordo com suas necessidades. (GONÇALVES, 1994, p.19-20). 

Com o advento do racionalismo, afirmava-se haver uma soberania do espírito sobre o 

corpo, e via-se na razão o elemento que faria oposição ao corpo, defendendo que a existência 

humana não se concebia sem a existência da razão. O cogito ergo sum “marcou a concepção 

ocidental do homem – um ser que primeiro pensa, conhece (caráter abstrato) e que somente 

então pode ser, estar (caráter concreto).” (OLIVIER, 2004, p.41). 

Prosseguindo no tempo histórico, para contrapor o pensamento cartesiano, surgiu o 

empirismo de Thomas Hobbes, defendendo que, para haver o conhecimento, seria 

fundamental a existência da categoria experiência, e que essa só era possível através da 

sensibilidade do corpo. (WERNECK, 1998). 

Aconteceram, então, mudanças radicais na relação homem e corpo. Esse passou a ser 

objeto da ciência, já que o positivismo reduzia o mundo àquilo que podia ser quantificado. 

Com o crescimento do capitalismo, o homem tornou-se apenas um indivíduo, enquanto a 

natureza ficou sujeita ao controle e à exploração. 

A abstração inerente ao modo de produção capitalista trouxe, assim, a 

ruptura das relações imediatas do homem com seu corpo e com a natureza. A 

redução do trabalho humano à força de trabalho, no sentido fisiológico, 

trouxe consigo uma dissociação entre a força criativa espiritual do homem e 

da força fisiológica corporal, gerando um corpo autônomo, desprovido de 

subjetividade. (GONÇALVES, 1994, p.22). 

 

A classe dominante se afastou do trabalho corporal e a aristocracia decadente criou 

formas de diferenciação da burguesia emergente, criando códigos (boas maneiras, posturas, 

roupas, etc.) valorizados pela corte, dificultando o acesso da burguesia aos salões. A 

sociedade observou o aumento de um poder que atuava sobre o corpo, retirando-lhe a força de 

comunicação e determinando novas formas de comportamento. (RIBEIRO, 1998). 
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Com a Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia ganharam um novo impulso. Ao 

lado de enormes conquistas, nos diversos campos do conhecimento humano, percebeu-se, 

gradativamente, a destruição do meio ambiente, gerando uma regressão da melhoria da 

qualidade de vida da maioria da população. Isso provocou, no homem, a perda de 

personalidade, trazendo inúmeros males à sociedade contemporânea. O corpo passou a ser 

manipulado e percebido como um objeto utilitário, visando, unicamente, a produção. “Com o 

desenvolvimento do taylorismo, que impôs um modelo de administração que se caracterizava 

pela economia e a precisão dos gestos, o corpo se torna o “simulacro da máquina”. 

(OLIVIER, 2004, p.44). 

No final do século XIX e, no limiar do século XX, o corpo adquiriu o status de objeto, 

que devia ser domado, domesticado. Disciplinar o corpo tornou-se objetivo das escolas. O 

disciplinamento dos corpos passou a acontecer logo nos primeiros anos de vida da criança. 

Nesse tempo, surgiram os primeiros indícios de que o indivíduo passava a ter mais 

importância do que o coletivo. 

O mundo viveu na primeira metade do século XX duas grandes guerras mundiais, que 

provocaram mudanças marcantes no seio da sociedade. Neste momento, 

o narcisismo e o individualismo exacerbaram-se com o capitalismo do pós-

guerra e com a expansão do modelo norte-americano [...], os modelos de 

postura e correção do corpo foram substituídos pelas atividades de lazer, a 

ginástica sueca militarizada converteu-se em jogos; o lúdico adentrou o 

espaço da disciplina. (OLIVIER, 2004, p.49). 

 

Logo após esse período, a exploração do corpo pela mídia ganhou destaque e as 

pessoas se viram, de repente, inundadas pelo desejo do consumo. A mídia passou a divulgar 

modelos e padrões que deveriam guiar o desejo e consumo das pessoas, tendo o corpo como 

sua grande estrela. Contudo, para Le Breton, 

“O corpo é declinado em peças isoladas, é esmigalhado. Estrutura modular 

cujas peças podem ser substituídas, mecanismo que sustenta a presença sem 

lhe ser fundamentalmente necessário, o corpo é hoje remanejado por motivos 

terapêuticos que praticamente não levantam objeções, mas também por 

motivos de conveniência pessoal, às vezes ainda para perseguir uma utopia 

técnica de purificação do homem, de retificação de seu ser no mundo. O 

corpo encarna a parte ruim, o rascunho a ser corrigido” (LE BRETON, 2003, 

p. 16). 

 

Assim, os padrões impostos pela indústria da beleza, aos poucos, vem ganhando mais 

adeptos em todo o mundo. O modelo de corpo perfeito, mostrado nas propagandas, passou a 

ser o desejo do consumo de grande parte da humanidade, que queria ter um corpo igual ao 

corpo propagado pelo marketing. Na esteira dessa onda de consumismo sobre “o” e “do” 
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corpo, a medicina, que já havia alcançado um alto patamar de evolução, passou a ser a 

responsável por transformar os corpos “humanos” em corpos “perfeitos”. A 

contemporaneidade apontou para a morte do corpo, sendo ele pensado como um mero apoio 

para a pessoa. (FERREIRA, 2013, p. 29). 

Contudo, evidenciarei as técnicas corporais que, segundo Mauss (2003, p.401), são 

“[...] as maneiras pelas quais os homens, de sociedade em sociedade, de uma forma 

tradicional, sabem servir-se de seu corpo”. O autor avalia que elas são culturais e podem ser 

diferenciadas, ao se considerar o sexo, a idade, o rendimento e suas formas de transmissão, 

ou, ainda, se considerarmos as etapas do desenvolvimento do ser humano. 

Apresentando vários exemplos de como algumas sociedades fazem uso de 

determinada parte do corpo - tais como o nado, a corrida, o andar, dentre outros, Mauss (2003, 

p.404) mostra que se constroem características em determinados lugares, a partir da 

aprendizagem de uma forma de utilização do corpo. Afirma que esses “hábitos” variam, 

sobretudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, os prestígios. 

Mas, chama a atenção para o fato de que em 

“[...] todos esses elementos da arte de utilizar o corpo os fatos de educação 

predominavam. A noção de educação podia sobrepor-se à de imitação. Pois 

há crianças, em particular, que têm faculdades de imitação muito grandes, 

outras muito pequenas, mas todas se submetem à mesma educação, de modo 

que podemos entender a seqüência dos encadeamentos” (MAUSS, 2003, 

p.405). 

 

Mauss (2003) aborda que toda técnica era um ato tradicional eficaz, sendo assim não 

haveria técnica, se não houvesse transmissão e tradição, considerando essa transmissão das 

técnicas uma característica humana, fator que os distinguia dos demais animais, pois se dava, 

em grande parte, oralmente. 

“Nessas condições, cabe dizer simplesmente: estamos lidando com técnicas 

do corpo. O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, 

mais exatamente, sem falar de instrumento: o primeiro e o mais natural 

objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo. 

Imediatamente, toda a imensa categoria daquilo que, em sociologia 

descritiva, eu classificava como “diversos” desaparece dessa rubrica e ganha 

forma e corpo: sabemos onde colocá-la”. (MAUSS, 2003, p.407) [grifos do 

autor]. 

 

Pode-se dizer, então, que a relação com o saber, estabelecida pelos sujeitos no âmbito 

da escola, não está marcada somente por determinantes sociais, mas também por questões que 

têm o sujeito como elemento central. 
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Outro aspecto para o qual chamo atenção é o fato de que a questão da aprendizagem 

passa pela apropriação do saber, ou seja, aprender é uma atividade intelectual individual, 

acessível a todos as pessoas. Isso significa que a atividade intelectual torna-se essencial para 

que se possa teorizar acerca do sucesso ou não na escola. Então, é fundamental a 

problematização no sentido de buscar compreender o que leva as pessoas, sozinhas ou 

coletivamente, a se mobilizarem intelectualmente, buscando a aprendizagem. (SILVA, 2006, 

p.4). 

Sendo a aprendizagem uma atividade individual, entendo que não poderá haver uma 

educação sem a participação consentida de um sujeito. Ou seja, a ela cabe ativar os 

mecanismos para que isso aconteça, investindo nesse processo. Da mesma forma, não haverá 

uma aprendizagem se não acontecerem trocas com outras pessoas e com o mundo. Isso 

implica que à educação supõe-se um desejo, o qual propulsiona e alimenta o processo. Mas à 

propulsão articula-se uma força de atração, em outras palavras, o desejo é desejo de algo. 

(CHARLOT, 2000, p.54). 

Não é, também, uma relação causal entre objetos no mundo, muito menos entre 

sujeitos fora do mundo e objetos dentro do mundo, haja vista o fato de haver um 

envolvimento de sujeito e objeto, mas sim de um sujeito que está dentro do mundo. Isso nos 

leva a compreender que seres humanos podem ser sujeitos e também objetos, mas, sobretudo, 

são essencialmente corporificados, incorporados, e, por que não dizer, identificados com esse 

corpo, uma vez que não podem ser parte do mundo, se não forem criaturas corpóreas, sendo 

assim, objetos como outros quaisquer. (FERREIRA, 2013, p. 30-31). 

Entende-se então, que o corpo 

“[...]representa justamente esta indissociabilidade entre natureza e cultura. 

Se, por um lado, existe um patrimônio biológico universal, que torna todos 

os humanos membros da mesma espécie, por outro, há construções corporais 

diferentes entre as sociedades. Assim, o mesmo corpo que torna os homens 

iguais, também os torna diferentes, e não há nessa afirmação nenhum 

paradoxo. A conclusão é que a definição de corpo não depende se suas 

características biológicas, mas de sua especificidade cultural” (DAOLIO, 

2001, p.31-32). 

 

Compreendo, então, as diferentes construções corporais do ser humano, ao olhar os 

povos ao redor do mundo, com suas diferentes formas de se vestir, seus jogos e brincadeiras, 

os hábitos higiênicos, as danças, a maneira de se cuidar, dentre outras ações. Entendo, ainda, 

que, ao longo do tempo, o homem construiu novas formas de ser e estar no mundo, além de 

modificar as formas já existentes. O ser humano foi capaz de significar e ressignificar os 



26 

modos de vida, reconstruindo-os a cada dia, criando diferentes usos e compreensões do corpo, 

de acordo com cada cultura. (FERREIRA, 2013, p. 33). 

 

1.2.1 Buscando Entender a Corporeidade 

  

Pouco antes de acontecer a explosão de consumo vivida atualmente, quando o corpo 

tornou-se o veículo impulsionador de uma onda consumista, o filósofo francês, discípulo de 

Husserl, Maurice Merleau-Ponty, ao discordar de seu mestre no tocante a teoria do 

conhecimento intencional, fundamentou uma nova teoria com base no comportamento 

corporal e na percepção. Sua filosofia se preocupava muita mais com o homem na sua 

existência do que na sua essência. Para isso, o homem seria pensado em seu meio natural, 

cultural e histórico, ou seja, como ser-no-mundo. (CARMO, 2011, p.11). 

A Fenomenologia, corrente filosófica a qual se filiou Merleau-Ponty, não faz distinção 

entre o papel do sujeito que conhece e se o conhecimento gerado nessa relação com o objeto 

sofre uma influência desse último. Para a Fenomenologia, não há um objeto destacado de uma 

consciência que conhece, visto ser o objeto um fenômeno, ou seja, aquilo que se mostra, o que 

está manifesto, o que se revela. Assim, os fenomenólogos têm por tarefa descrever os 

fenômenos, ao invés de explicá-los. (CARMO, 2011, p.17-18). 

O pensamento clássico deixou como legado uma valorização extrema do inteligível 

em detrimento ao sensível. E contra essa ideia que a Fenomenologia de Merleau-Ponty se 

debruçou, pois entendia que 

“[...] a reflexão pura e simples não é capaz de esclarecer uma parte decisiva 

da realidade, principalmente o fenômeno artístico, que depende também do 

sensível. Não se deve banir, em nome da razão, aquilo que a precede, pois 

essas forças irreflexivas, que outros chamam de inconsciente, desempenham 

importante papel na produção artística, científica e filosófica. [...] Merleau-

Ponty buscou evitar essas oposições, em que ou tudo é consciência ou tudo é 

matéria” (CARMO, 2011, p.27). 

 

Assim, o pensamento de Merleau-Ponty defendeu a interação entre o sentir e o agir, 

superando o dualismo existente até então. Para ele, havia a necessidade de se unir o sujeito 

que conhece com o objeto que é conhecido, já que o ser humano ao se deparar com alguma 

coisa interposta à sua consciência, primeiramente, nota o objeto como um todo e, depois de 

percebê-lo, é que esse passa a ser algo consciente. Então, na intenção de percebê-lo, o ser 

humano aprende algo sobre ele, sendo capaz de descrevê-lo tal como é. (CARMO, 2011, 

p.28). 
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Sendo o conhecimento um fenômeno gerado a partir de outro fenômeno, Merleau-

Ponty colocou o ser humano na centralidade do conhecimento, visto que só era possível 

conhecer a partir da sensibilidade, da percepção, ou seja, da corporeidade. Logo, a percepção 

não poderia ser o conhecimento sobre o mundo, mas sim a forma como se acessa o mundo. 

Percepção, portanto, “não é receber passivamente as “representações” dadas de fora e então 

interpretá-las. É um contato direto com o mundo, contato que toma a forma de envolvimento 

ativo com as coisas à nossa volta”. (MATTHEWS, 2010, p.50). 

Pensando assim a percepção, tenho que ela não pode ser uma entidade interior, pois 

requer subjetividade. Não é, também, relação causal entre objetos no mundo, muito menos 

entre sujeitos fora do mundo e objetos dentro do mundo, haja vista o fato de haver um 

envolvimento de sujeito e objeto, mas sim de um sujeito que está dentro do mundo. Isso nos 

leva a compreender que seres humanos podem ser sujeitos e também objetos, mas, sobretudo, 

são essencialmente corporificados, incorporados, e, por que não dizer, identificados com esse 

corpo, uma vez que não podem ser parte do mundo, se não forem criaturas corpóreas, sendo 

assim, objetos como outros quaisquer. 

O que diferencia, então, o ser humano dos outros objetos existentes no mundo é que, 

diferentemente de organismos biológicos ou físico-químicos, os seres humanos interferem 

agindo no mundo. De outra forma, são tanto sujeitos quanto objetos, só que corporificados, 

são sujeitos com corpo. (MATTHEWS, 2010, p.69-70). 

O ser humano não poderia atuar e responder subjetivamente ao mundo, se ele não 

tivesse corpo. E não poderia dar qualquer tipo de resposta subjetiva típica de um ser humano, 

se não tivesse um corpo tipicamente humano. Sendo assim, o corpo não se torna um simples 

objeto no mundo, mas um objeto vivo, que o sujeito habita como transporte de uma 

experiência subjetiva. É a mesma coisa que dizer que “meu corpo sou eu como eu sou meu 

corpo”. (MATTHEWS, 2010, p.71). 

Portanto, ser um sujeito incorporado é ser ativo no mundo, agindo sobre ele, com 

demandas próprias que levam às ações que servem para dar significado ao mundo. Ser no 

mundo, dessa forma, é constituir, em parte, o próprio mundo. A corporeidade, então, poderia 

ser explicada dessa maneira: ela constitui o fato de ser incorporado e, ao mesmo tempo, o fato 

de que viver no mundo vem antes de um pensamento consciente sobre o mundo. 

(MATTHEWS, 2010, p. 76). 

Como afirma Merleau-Ponty, é 

“[...] por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo 

que percebo “coisas”. Assim, “compreendido”, o sentido do gesto não está 
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atrás dele, ele se confunde com a estrutura do mundo que o gesto desenha e 

que por minha conta eu retomo, ele se expõe no próprio gesto. [...] o gesto se 

limita a indicar uma certa relação entre o homem e o mundo sensível” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p.253). 

 

Para exprimir uma fala ou um gesto, o corpo necessita em uma última instância tornar-

se pensamento, ou, então, ser a própria intenção do seu significado, visto ser ele que mostra e 

ele que fala. No entanto, Merleau-Ponty completa dizendo que: 

“[...] a revelação de um sentido imanente ou nascente no corpo vivo se 

estende a todo o mundo sensível, e nosso olhar, advertido pela experiência 

do corpo próprio, reencontrará em todos os outros “objetos” o milagre da 

expressão. [...] O problema do mundo, e, para começar, o do corpo próprio, 

consiste no fato de que tudo reside ali” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 268). 

 

Dessa forma, 

“[...] quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho 

outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar 

por minha conta o drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto, 

sou meu corpo, exatamente na medida em que tenho um saber adquirido e, 

reciprocamente, meu corpo é como um sujeito natural, como um esboço 

provisório de meu ser total” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.269). 

 

Sem a experiência da mediação de poder vivenciar um objeto através do corpo, 

ficaríamos impossibilitados de aprender sua unidade. Por isso, a existência humana é 

essencialmente incorporada. Em outras palavras, não existiríamos se não possuíssemos um 

corpo. 

 

1.2.2 O Corpo em Diferentes Áreas de Conhecimento 

 

É necessário pensar e discutir o corpo a partir de outros olhares, principalmente das 

diversas áreas de conhecimento, partindo do olhar histórico. Isso significa considerar o corpo 

como um fenômeno sociocultural, o que nos leva a refletir acerca do conceito de cultura. 

Considero fundamental apreciar essa possibilidade, pois é dessa forma que pretendo trilhar o 

caminho em direção de desvendar o fenômeno do corpo em toda a sua complexidade. 

Acredito que, enquanto única possibilidade de concretização do homem no mundo, o 

corpo carrega a importância de ser o lugar das aprendizagens e do conhecimento humano e, 

portanto, é necessário entendê-lo enquanto um objeto de conhecimento e de transformação. 

O cenário histórico onde a matriz biológica do corpo era o grande modelo, fez com 

que diversos campos das áreas de conhecimento se desenvolvessem a partir de intervenções 

que ocorriam de dentro para fora do ser humano, considerando somente os aspectos físicos do 
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homem, desconhecendo a existência de um ser total, que não estivesse inserido em um 

contexto social e cultural específico. Esse pensamento negava a existência de espaços, para 

que a estética, a expressão e a subjetividade do indivíduo fossem trabalhadas. 

Por isso, todos os sujeitos eram vistos a partir das suas semelhanças, desconsiderando-

se as diferenças culturais dentro de um mesmo grupo. A proposta era de um pensamento 

único, onde sujeitos diferentes culturalmente não eram portadores de diferenças, 

principalmente no aspecto do desenvolvimento motor. Negavam-se, ainda, os significados e a 

percepção que cada um dos sujeitos dava e tinha do seu corpo e das práticas por ele 

desenvolvidas. 

Neste aspecto, concordo com o antropólogo americano Clifford Geertz, que define a 

cultura como a razão para a existência humana, sendo ela o produto dos atos dos indivíduos e 

aquilo que estabelece o significado desses atos. 

Segundo Geertz citado por Daolio (2004, p.7), a cultura é a 

“[...] própria da condição de vida de todos os seres humanos. É produto das 

ações humanas, mas é também processo contínuo pelo qual as pessoas dão 

sentidos as suas ações. Constitui-se em processo singular e privado, mas é 

também plural e público. É universal, porque todos os humanos a produzem, 

mas é também local, uma vez que é a dinâmica específica de vida que 

significa o que o ser humano faz. A cultura ocorre na mediação dos 

indivíduos entre si, manipulando padrões de significados que fazem sentido 

num contexto específico” (GEERTZ apud DAOLIO, 2004, p.7). 

 

Pode-se dizer, então, que os homens produzem cultura o tempo todo de suas vidas e, 

consequentemente, estão produzindo conhecimentos. Isso não é uma questão de ordem 

biológica, mas sim acontece a partir das relações que são construídas dentro de cada cultura e 

que são, constantemente, atualizadas. De biológico nesse processo, apenas as condições para 

o funcionamento do ser humano (falar, andar, ver, etc.). 

Logo, entende-se que o corpo 

“[...] representa justamente esta indissociabilidade entre natureza e cultura. 

Se, por um lado, existe um patrimônio biológico universal, que torna todos 

os humanos membros da mesma espécie, por outro, há construções corporais 

diferentes entre as sociedades. Assim, o mesmo corpo que torna os homens 

iguais, também os torna diferentes, e não há nessa afirmação nenhum 

paradoxo. A conclusão é que a definição de corpo não depende se suas 

características biológicas, mas de sua especificidade cultural” (DAOLIO, 

2001, p.31-32). 

 

Compreendo, então, as diferentes construções corporais do ser humano, ao olhar os 

povos ao redor do mundo, com suas diferentes formas de se vestir, seus jogos e brincadeiras, 

os hábitos, as danças, dentre outras ações. Entendo, ainda, que, ao longo do tempo, o homem 
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construiu novas formas de ser e estar no mundo, além de modificar as formas já existentes. O 

ser humano foi capaz de significar e ressignificar os modos de vida, reconstruindo-os a cada 

dia, criando diferentes usos e compreensões do corpo, de acordo com cada cultura. 

Refletindo a partir desse prisma, é possível dizer que o corpo é e passa a ser, também, 

fator importante no processo da aprendizagem dos indivíduos, pois ao construir cultura, o ser 

humano produz conhecimento que é passível de ser apreendido por outros indivíduos. Chamo 

a atenção para esse aspecto e ressalto o papel que o corpo nele desempenha. 

Estou considerando aqui que a aprendizagem é uma negociação do ser humano com o 

mundo onde ele vive. Essa negociação é a mediação entre percepção do objeto do 

conhecimento e o ser aprendente. Em um segundo momento, imediatamente após o processo 

de mediação, aquilo que se percebe é incorporado, tornando-se, então, conhecimento, 

sobretudo um conhecimento pela experiência e, porque não dizer, um conhecimento de vida. 

Isso nos leva a refletir sobre o fato de que a existência humana é corporal. Em outras 

palavras, o ser humano só existe, nessa condição, porque tem um corpo e é através deste que 

ele se mostra para o mundo exterior, interagindo com outros humanos. Portanto, é a existência 

corporal que permite a vida em sociedade. Mas, efetivamente, o corpo só se tornou alvo 

central de investigações sociológicas nos últimos anos do século passado, quando teve início 

um movimento que visava constituir uma Sociologia do Corpo. 

Segundo Le Breton (2006, p.7), essa nova área dentro dos estudos sociológicos 

deveria, então, se voltar para um “inventário e à compreensão das lógicas sociais e culturais 

que envolvem a extensão e os movimentos do homem”. Para consolidar tal intento, Le Breton 

(2006) propôs três grandes focos de pesquisa subdivididos em campos de investigação, que 

são: a) Lógicas sociais e culturais do corpo; b) Imaginários Sociais do corpo; c) O corpo no 

espelho social. Logo, o primeiro foco se delineia a partir de 

“[...] orientações de pesquisa relacionadas à corporeidade, partindo, se 

possível, de textos fundadores da matéria e alargando progressivamente para 

uma espécie de balanço provisório dos trabalhos efetuados. [...] a 

corporeidade está no centro dessas temáticas e não serve de pretexto para a 

análise que ambicione outra coisa” (LE BRETON, 2006, p. 39). 

 

O segundo foco da Sociologia do Corpo advém de outra raiz epistemológica e refere-

se “muito mais às representações e aos valores ligados à corporeidade e transformam o corpo 

num inesgotável reservatório de imaginário social”. (LE BRETON, 2006, p. 62). 

Já o terceiro foco remete-se ao corpo, dentro do espelho social, para Le Breton, 

enquanto 
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“[...] objeto concreto de investimento coletivo, suporte de ações e de 

significações, motivo de reunião e de distinção pelas práticas e discursos que 

suscita. Nesse contexto o corpo é só um analisador privilegiado para 

evidenciar os traços sociais cuja elucidação é prioridade aos olhos do 

sociólogo, por exemplo, quando se trata de compreender os fenômenos 

sociais contemporâneos” (LE BRETON, 2006, p. 77). 

 

Em relação aos campos de pesquisa, dentro de cada uma das linhas apresentadas 

acima, o autor elenca os seguintes: 

a) as técnicas do corpo; a gestualidade; a etiqueta corporal; a expressão dos 

sentimentos; as percepções sensoriais; as técnicas de tratamento; as inscrições 

corporais; a má conduta corporal; 

b) teorias do corpo; abordagens biológicas da corporeidade; diferença entre os 

sexos; corpo, suporte de valores; a corpo imaginoso do racismo; o corpo 

“deficiente”; 

c) as aparências; controle político da corporeidade; classes sociais e relações com 

o corpo; modernidades; risco e aventura; corpo supranumerário. 

Refletindo, então, a partir das ideias propostas por Le Breton, percebi que a construção 

de uma Sociologia do Corpo representa um amplo esforço de investigação, devido a sua 

amplitude. Por outro lado, reconheci, em um dos focos propostos por ele, como sendo um 

campo privilegiado para pesquisa por mim proposta. Defini, dessa forma, que utilizaria como 

campo teórico investigativo as lógicas sociais e culturais do corpo. 

Debruçaremos, adiante, sobre três das subcategorias apresentadas a partir da proposta 

dessa “nova” Sociologia, as quais foram utilizadas nas análises, a partir do material recolhido 

por mim no campo de observação, sem desconhecer, ainda, o surgimento em campo de outras 

possibilidades analíticas. 

Abordarei, inicialmente, as técnicas corporais que, segundo Mauss (2003, p.401), são 

“as maneiras pelas quais os homens, de sociedade em sociedade, de uma forma tradicional, 

sabem servir-se de seu corpo”. O autor avalia que elas são culturais e podem ser 

diferenciadas, ao se considerar o sexo, a idade, o rendimento e suas formas de transmissão, 

ou, ainda, se considerarmos as etapas do desenvolvimento do ser humano. Afirma que os 

“hábitos” variam, sobretudo com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, 

os prestígios. Contudo, Mauss chama a atenção para o fato de que em 

“[...] todos esses elementos da arte de utilizar o corpo os fatos de educação 

predominavam. A noção de educação podia sobrepor-se à de imitação. Pois 

há crianças, em particular, que têm faculdades de imitação muito grandes, 

outras muito pequenas, mas todas se submetem à mesma educação, de modo 
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que podemos entender a seqüência dos encadeamentos” (MAUSS, 2003, 

p.405). 

 

Mauss (2003) explicitava que toda técnica era um ato tradicional eficaz, sendo assim 

não haveria técnica, se não houvesse transmissão e tradição, considerando essa transmissão 

das técnicas uma característica humana, fator que os distinguia dos demais animais, pois se 

dava, em grande parte, oralmente. 

“Nessas condições, cabe dizer simplesmente: estamos lidando com técnicas 

do corpo. O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, 

mais exatamente, sem falar de instrumento: o primeiro e o mais natural 

objeto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo. 

Imediatamente, toda a imensa categoria daquilo que, em sociologia 

descritiva, eu classificava como “diversos” desaparece dessa rubrica e ganha 

forma e corpo: sabemos onde colocá-la” (MAUSS, 2003, p.407). 

 

Em outras palavras, técnicas corporais seriam, segundo Le Breton (2006, p.39) “os 

gestos codificados em vista de uma eficácia prática ou simbólica. Trata-se de modalidades de 

ação, de sequências de gestos, de sincronias musculares que se sucedem na busca de uma 

finalidade precisa”. 

Vários domínios podem ser elencados dentro das técnicas do corpo, mas nos importa 

dizer que adquirir técnicas corporais pelas pessoas vai depender, na maioria das vezes, de um 

processo educativo formal, que é resultado de uma intencionalidade que existe no mundo da 

criança, ou, ainda, do adulto que busca uma nova utilização para as coisas do seu entorno. 

Nesse processo educativo, a adaptação é uma condição que não pode ser desconsiderada. 

Cada aprendizagem surge como decorrência de um processo específico que se relaciona com 

informações diferenciadas, tais como: período de vida, idade, sexo, posição social, profissão, 

etc, segundo (LE BRETON, 2006, p.43). 

Uma segunda categoria dentro da linha de investigação das lógicas sociais e culturais 

do corpo, a gestualidade, é definida como aquela que 

“[...] refere-se às ações do corpo quando os atores se encontram: ritual de 

saudação ou de despedida [...], maneiras de consentir ou de negar, 

movimentos da face e do corpo que acompanham a emissão da palavra, 

direcionamento do olhar, variação da distância que separa os atores, 

maneiras de tocar ou de evitar o contato, etc” (Le Breton, 2006, p.44). 

 

Em estudo anterior
4
, onde se procurou comparar os gestos de judeus e europeus, para 

contrapor-se à tese nazista da superioridade ariana, Davis Efron apontou que existe uma 

determinação das diferenças culturais na forma de utilização do corpo, que é dada a partir de 

três coordenadas, que são: a dimensão espaço-temporal (amplitude, forma, plano de 

                                                           
4
 Conforme Le Breton (2006, p.44): D. Efron. Gesture, race and culture. 
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desenvolvimento, membros utilizados, ritmo); a dimensão interativa (tipo de interação com o 

interlocutor, com o espaço e com os objetos que o compõem); a dimensão linguística (gestos 

que têm significado independente dos objetivos tidos ou ao contrário que os origina). Nessa 

categoria, a observação realizada pelo pesquisador deve ser direta, requerendo, 

concorrentemente, que ele tenha a possibilidade de rascunhar alguns croquis, além da 

realização da análise desses gestos, bem como da frequência de intercorrência, dentre outros 

fatores. Existe, ainda, a possibilidade de se trabalhar a gestualidade, a partir da questão da 

linguística, já que há apontamentos de que tanto os gestos quanto a fala, se analisadas durante 

a interação, partem dos mesmos princípios de funcionamento. 

A terceira categoria que apresento é a da etiqueta corporal. Le Breton (2006, p. 47) diz 

que o fato de ter separado essa categoria da gestualidade foi simplesmente para facilitar a 

compreensão dos campos de estudo. Segundo o autor, independente da situação que se 

encontra, o ator social utiliza-se da etiqueta corporal de forma espontânea, guiado pelas regras 

implícitas às quais está submetido. São códigos e sistemas de espera existentes nas interações, 

às quais os atores se sujeitam. “Cada ator empenha-se em controlar a imagem que dá ao outro, 

esforça-se para evitar as gafes que poderiam colocá-lo em dificuldades ou induzi-lo a 

confusão”. Assim, afirma Le Breton que, 

“Como para as técnicas do corpo, o aprendizado da etiqueta corporal, em 

amplitude e variações, depende muito pouco da educação formal. O 

mimetismo do ator e as identificações feitas em relação ao entorno imediato 

têm aqui papel preponderante. A extensão corporal da interação está 

impregnada de um simbolismo específico para cada grupo social e depende 

sobremaneira da educação informal, tênue demais para ser percebida e cuja 

eficacidade pode, sobretudo, ser determinada” (LE BRETON, 2006, p.51). 

 

Saliento, ainda, que, no âmbito da instituição escolar, não se pode desconhecer a 

existência de comportamentos e ações que transitam no campo de estudos do corpo no 

espelho social, mais especificamente com foco no controle político da corporeidade. 

Nesse cenário de investigação se encontram diversos estudos das Ciências Sociais, 

empreendidas na década de 70 do século passado, os quais compreendiam questões ligadas ao 

aborto, à revolta da juventude, à liberdade sexual, ao feminismo, dentre outras. Logo, observa 

Le Breton (2006), que, “destacam-se, também, alguns pesquisadores que trouxeram a política 

para o centro da análise da corporeidade, dentre os quais cito os pesquisadores: Jean Marie 

Brohm e Michel Foucault”. 

Dessa forma, passaremos a abordar a seguir, a escola e o corpo como forma de 

discussões e interação entre ambos. 
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1.2.3 Corpo e Escola – a possibilidade de um diálogo 

 

Sempre que se fala em escola, a primeira ideia que nos vem é de que ela é o espaço 

que as pessoas frequentam para adquirir o conhecimento que é transmitido pelos professores. 

Sem entrar no mérito dessa discussão, já que se trata do senso comum, é fato que essa imagem 

de escola é bastante superficial. Para Dermeval Saviani, a escola não serve apenas para a 

transmissão de conhecimentos, pois faz parte, também, de seus objetivos, pois 

“[...] a tarefa de desenvolver hábitos, atitudes, habilidades, valores, 

convicções, revelando seu poder criativo ao incorporar os conteúdos 

culturais e conformá-los nas matérias escolares, que convertem, organizam, 

sistematizando-as em uma forma específica, o saber escolar, que possui um 

potencial de intervenção na culta da sociedade” (SAVIANNI apud 

CAPARROZ, 2005, p.78). 

 

Pensando no contexto histórico e social, do lugar onde a escola está inserida, diria que 

ela sempre esteve a serviço de uma determinada concepção de sociedade. Como o papel da 

escola é disseminar o Conhecimento, sua existência é justificada a partir do intuito de 

reproduzir características da cultura desse lugar. Corroborando com Cortella, 

“A Escola está grávida de história e sociedade, e, sendo esse processo 

marcado pelas relações de poder, o Conhecimento é também político, isto é, 

articula-se com as relações de poder. Sua transmissão, produção e 

reprodução no espaço educativo escolar decorre de uma posição ideológica 

(consciente ou não), de uma direção deliberada e de um conjunto de 

técnicas que lhe são adequadas” (CORTELLA, 2002, p.127). 

 

Nesse cenário, ao refletir sobre o lugar do corpo na escola, percebemos que ele quase 

nunca ocupou uma posição de destaque, sempre estando às margens das discussões em seu 

interior, sendo considerado apenas um acessório do ser humano. Sendo a escola um 

instrumento de reprodução social e já que a sociedade nunca teve no corpo uma categoria que 

ocupasse centralidade dos debates para a compreensão das lógicas sociais, o corpo não 

ocuparia outro lugar dentro da escola senão o da periferia. Por isso, as práticas pedagógicas, 

quase sempre, não manifestaram um lugar do corpo e o desconheceram no cotidiano. Foi 

assim que se criou, dentro da escola, uma separação entre o conhecimento e a prática, entre a 

mente e corpo. 

Dentro da lógica de reproduzir as características de uma determinada sociedade, a 

escola vislumbrou também, no corpo, um espaço a ser transformado. Isso porque esse corpo 

deveria se adaptar ao modelo exigido pela sociedade. A transformação do corpo pela escola 

deveria ser realizada através de processos que o regulassem e o normalizassem, seguindo 

padrões valorizados socialmente. Foi instituído, assim, a noção de “ordem escolar”, que, ao 
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ser apropriada pela cultura escolar, é ressignificada e passa a ser reproduzida com novos 

sentidos no cotidiano da escola. Para Milsten;Mendes, 

“A “ordem escolar” – e suas variantes, tais como a “ordem da sala de aula”, 

o “respeito à ordem”, a necessidade de “manter” ou “restabelecer a ordem” – 

constitui uma categoria social, produzida e reproduzida por atores sociais 

como parte da interpretação e da orientação de suas práticas na realidade 

cotidiana da escola, e integra o senso comum pedagógico” (MILSTEN; 

MENDES, p.39, 2010). 

 

Dessa forma, estabeleceram critérios de “normalidade” dentro da sala de aula, 

permitindo ações controladas do fluxo dos comportamentos, para que não se ultrapassassem 

“limites”. Além disso, foi construído um segundo fluxo relativo àquilo que era para ser feito, 

tais como: fila, tarefas, dentre outros. Ao serem ultrapassados os limites esperados para a 

normalidade e o fluxo normal do cotidiano, ocorriam intervenções para o retorno à ordem. 

(MILSTEN; MENDES, 2010, p.96). 

Essa necessidade de “domar” o corpo não é um privilégio da escola. Desde as épocas 

clássicas já havia sido descoberto o corpo como objeto e alvo do poder, em que Foucault 

emerge a ideia de que, 

“Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao 

corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, 

responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam. [...] É dócil um 

corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2007, p.118). 

 

Discutindo o encarceramento dos corpos dentro de algumas instituições sociais, 

Foucault mostrou que a escola se transformou em um espaço de controle e de disciplinamento 

dos corpos. Para isso, uma das modificações a ser realizada em sua estrutura seria a 

organização do espaço. Assim, Foucault afirma que, 

“Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o 

trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de 

aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de 

ensinar, mas também de vigiar, hierarquizar, de recompensar” 

(FOUCAULT, 2007, p.126). 

 

Dentre os aspectos trabalhados no cotidiano escolar para a manipulação dos corpos, 

estavam o controle do horário, a elaboração temporal das ações, a economia dos gestos, a 

articulação corpo-objeto e a não ociosidade. Além desses citados, outro modificou o 

funcionamento da escola e contribuiu para sua normalização, que é o da criação de durações 

rentáveis. 
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Para isso, dividiu-se a escola em segmentos sucessivos ou paralelos, que foram 

organizados em sequências de acordo com um esquema, que tinham uma finalização temporal 

e cujas séries eram estabelecidas de acordo com o nível de cada indivíduo. Segundo Foucault, 

“Esse é o tempo disciplinar que se impõe pouco a pouco à prática 

pedagógica – especializando o tempo de formação e destacando-o do tempo 

adulto, do tempo do ofício adquirido; organizando diversos estágios 

separados uns dos outros por provas graduadas; determinando programas, 

que devem desenrolar-se cada um durante uma determinada fase, e que 

comportam exercícios de dificuldade crescente; qualificando os indivíduos 

de acordo com a maneira que percorrem essas séries” (FOUCAULT, 2007, 

p.135). 

 

Assim, a força e a energia física eram vendidas na sociedade capitalista como sendo a 

própria força de trabalho. Logo, os exercícios físicos passaram a ser vistos como a “receita” e 

o “remédio”. Cuidar do corpo tornou-se uma necessidade. E a aquisição de um corpo 

saudável, ágil e a disciplina passou a ser a exigência da sociedade na época. Diante disso, 

pensou-se em práticas pedagógicas que pudessem corresponder a esses interesses 

hegemônicos. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.51). 

Havia, ainda, dentro dos movimentos renovadores da educação, a corrente humanista 

da pedagogia, que criticava os princípios apresentados pelas correntes comportamentalistas. 

Práticas humanistas privilegiavam o processo de ensino, ao invés do produto dele resultante, 

situando seus objetivos em uma proposta de ensino integral, onde o conteúdo visava um 

instrumento de promoção das relações interpessoais, facilitando o desenvolvimento da 

natureza da criança. 

Assim, a partir desse panorama, é possível destacar que a corporeidade nunca foi uma 

discussão dentro da escola ou de qualquer outro espaço fora dela. O corpo sempre esteve 

submetido a uma ciência, sem que houvesse uma preocupação maior em trabalhar o corpo a 

partir dele mesmo e de suas necessidades. 

 

1.2.4 Os Sentidos do Corpo na Escola 

 

Muito já se disse sobre o corpo em nossa sociedade, desde as eras mais remotas, o 

corpo sempre foi motivo de reflexões, independente da área que o estudasse, mas, 

prioritariamente, as ciências biológicas. Nesse aspecto, é importante destacar um fato: hoje 

em dia, até mesmo essa área do conhecimento já reconhece que é impossível separar o corpo 

anatômico e o “corpo vivo”. O Prêmio Nobel de Medicina de 1972, Gerald Endelman, aborda 

que “a experiência perceptiva, fenomenal, nasce de correlações estabelecidas através de uma 
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memória conceitual sobre um conjunto de categorizações perceptivas que estão em curso. Isso 

quer dizer que conceitua-se a partir de experiências de percepção”. (GREINER, 2005, p.42). 

Estudar o corpo, a partir do seu sentido e significado, para aquele que o habita, é um 

ponto de partida, já que concordo com Mark Johnson, citado por Greiner (2005), quando este 

aponta que “a significação compreende os esquemas da experiência corporal e das estruturas 

pré-concebidas da nossa sensibilidade, nosso modo de percepção, nossa maneira de orientar e 

de interagir com outros objetos, eventos ou pessoas”. Daí, é possível afirmar que a 

experiência é fruto da ação do nosso corpo e da forma que ele se relaciona com o mundo 

exterior e com as interações interpessoais, tudo isso localizado dentro de determinado 

contexto. 

Em seus estudos baseados na Fenomenologia de Husserl, Merleau-Ponty (1999, p.122) 

ao buscar as explicações para as relações existentes entre o ser humano e o mundo, afirmou 

que “o corpo é o veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um 

meio definido, confundir-se com certos projetos e emprenhar-se continuamente neles”. Isso 

significa dizer que o corpo é o veículo privilegiado que permite ao ser humano estar 

envolvido em uma teia de relações do mundo, se relacionar com as coisas e objetos ali 

presentes, sendo parte do todo. 

Dessa forma, aprender um movimento só é possível quando o corpo o compreendeu, 

incorporando-o a seu “mundo”. E realizar um movimento com o corpo é buscar as coisas 

através dele próprio, deixando-o dialogar com sua solicitação, sem nenhuma representação. 

Em outras palavras, para o corpo se movimentar em direção a algo, deve existir um objeto 

para o corpo. Para isso, é equivocado dizer que o corpo está no espaço ou no tempo, o correto 

é que o corpo habita o espaço e o tempo. Assim, Merleau-Ponty destaca que, 

“[...] enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, para mim o 

espaço e o tempo não são uma soma de pontos justapostos, nem tampouco 

uma infinidade de relações das quais minha consciência operaria a síntese e 

em que ela implicaria meu corpo; não estou no espaço e no tempo, não penso 

o espaço e o tempo; eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles 

e os abarca” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.194-195). 

 

Dessa forma, entende-se que o corpo é um espaço eminentemente expressivo, a 

condição geral de ter um mundo. Portanto, é a sua própria experiência consigo mesmo que 

fundamenta a relação do homem com o mundo. 

Isso leva a refletir sobre as relações que se estabelecem entre corpo e cultura e como 

elas constroem as subjetividades das pessoas que se envolvem em determinado ambiente. 

“Neste universo em que a história e a memória são construções sígnicas e a cultura é 
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processo, vale apostar na estabilidade das relações e na continuidade dos processos 

cognitivos, ao invés de investir todos os esforços na durabilidade das coisas”. (GREINER, 

2005, p.104). 

A instituição escola é um espaço onde a cultura dos educandos deve ser vista como 

componente importante do processo educativo. Partindo do princípio de que a cultura se 

constrói a partir das interações entre o indivíduo com o mundo exterior, fica patente o lugar 

do corpo nos espaços de aprendizagem. Assim, pensar o corpo nos espaços educativos deve 

ser uma forma de contribuir para os processos de cognição, bem como da formação do 

indivíduo. 

Pensar na importância da experiência vivencial na construção dos sujeitos implica em 

relacionar essa experiência com o processo de ensino. Se olharmos, ainda, para a importância 

desse fator na Educação, entendo ser indispensável focalizar o professor e sua trajetória de 

vida e de como essa vivência interfere na forma de pensar e realizar o processo do qual ele é 

sujeito. Nessa configuração, Thompson descreve: 

“Porque a experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes 

radicalmente, todo o processo educacional; influencia os processos de 

ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e dos currículos, podendo 

até mesmo revelar pontos fracos ou omissões nas disciplinas acadêmicas 

tradicionais e levar à elaboração de novas áreas de estudo” (THOMPSON, 

2001, p.13). 

 

Os professores levam para a escola, marcadas em seu corpo, todas as vivências de 

espaços como das relações sociais, pessoais, familiares, dentre outras. Assim, suas 

experiências devem provocar modificações na lógica vigente no ensino, visto que essa 

experiência deve ser um aspecto importante para se pensar a organização da lógica escolar, 

com seus tempos, espaços, métodos de ensino, organização do conhecimento, enfim, o 

currículo, pois nenhum desses fatores é objetivo. 

Daí a necessidade de que a experiência dos sujeitos esteja prevista também dentro da 

lógica escolar, que apresenta particularidades em relação à sua organização. Um dos itens que 

compõem essa estrutura são os tempos escolares. Não é meu objetivo, nesse momento, fazer 

uma análise detalhada desses tempos, mas é possível perceber que existem múltiplos tempos e 

que eles devem ser pensados a partir das experiências dos professores, assim como dos 

alunos, considerando que essa vivência se concretiza na condição corpórea de ser humano. 

Para compreender os usos dos tempos escolares, não é possível fazer uma análise que abstraia 

a relação que o tempo estabelece com o sujeito e suas experiências corporais. 
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Teixeira (1998), discutiu os “tempos do corpo” relacionados com a educação e 

apontou as implicações estabelecidas nesses tempos para a dinâmica da convivência escolar. 

Reforçou que os tempos do corpo são as referências para as interações que ocorrem na escola 

e que não se deve perder de vista que nossa vivência temporal é uma experiência corporal, 

visto que é através da corporeidade que a vida se expressa para o ser humano. Além disso, a 

autora afirmou que a corporeidade é um construto social e, como a escola é um ambiente de 

encontros sociais constantes, destacou que esses são mediados pelos atributos corporais dos 

sujeitos. Dessa forma, o lugar ocupado pelo corpo passa a ser fundamental, já que é a 

corporeidade e as peculiaridades de cada sujeito que particularizam e configuram as 

temporalidades escolares. 

Um dos marcos percebidos nos “tempos do corpo” na escola é a diferença de idade 

entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. Essa experiência pode ser sentida por 

todos, pelo próprio corpo. Às vezes, essa diferença resulta em conflitos nas relações entre os 

sujeitos, mas, por outro lado, pode se tornar um lugar de alegrias e novas descobertas. O 

conflito emerge quando a barreira geracional, que pode existir entre educador-educando e, 

particularmente, entre educando-educando, não é superada e uma das partes quer que o seu 

tempo tenha prevalência, em detrimento do tempo do outro, sem entender a diversidade que 

compõe a relação entre os sujeitos na escola. De outra forma, esse mesmo conflito é espaço de 

extrema riqueza, quando se percebe que a diferença produz conhecimento e partes em 

desacordo se entregam em uma relação recíproca de aprendizagem. 

O corpo se faz presente nos tempos escolares, também, em espaços que extrapolam o 

da sala de aula, pois encontraremos, em vários momentos, tais como: nas festas, nos festivais, 

nas feiras de cultura, nos campeonatos, mostras, olimpíadas e outros eventos que fazem parte 

do calendário escolar. É possível afirmar que os momentos em que o corpo se mostra mais 

ativo, no espaço escolar, são os tempos que têm características flexíveis, um contraponto à 

rigidez e a fragmentação de outros tempos encontrados na escola. 

A fragmentação de tempos escolares nos emite aos tempos de aula, que “são os 

períodos mais longos e constantes de calendários, rotinas e sistemas escolares: são tempos 

relacionais, inscritos nas temporalidades das interações geracionais educativo-pedagógicas” 

(TEIXEIRA, 1998, p.243). 

Partindo da premissa que grande parte do tempo na escola é vivenciado dentro da sala 

de aula, tenho por corolário que é exatamente neste espaço que se passa a maior parte da 

nossa vida escolar. Portanto, é na vivência dos tempos na sala de aula que os professores 

constroem as relações e as atividades do cotidiano da escola, tornando esse tempo/espaço um 
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lugar de convivência, de conflitos e tensões, mas, sobretudo, de interações entre os sujeitos, 

consequentemente, uma relação corpórea. Reforço, então, a importância de se discutir e 

perceber como, no espaço da sala de aula, os professores fazem uso do corpo e estabelecem 

significados para eles, nesse ambiente. 

Nessa perspectiva, percebemos que a escola assume um importante papel nesse 

exercício de reconciliação do homem com a sociedade, do corpo com o todo. Logo, corroboro 

com Le Breton, que define corpo como o 

“[...] lugar do rompimento, da diferenciação individual, supõe-se que possua 

a prerrogativa da possível reconciliação. Procura-se o segredo perdido do 

corpo. Torná-lo não um lugar da exclusão, mas o da inclusão, que não seja 

mais o que interrompe, distinguindo o indivíduo e separando-o dos outros, 

mas o conector que o une aos outros. Pelo menos este é um dos imaginários 

sociais mais férteis da humanidade” (LE BRETON, 2006, p.11). 

 

Desse modo, o professor pode construir o conhecimento, pensando em sua totalidade, 

agindo como agentes transformadores, fazendo com barreiras sejam rompidas e se reconectem 

com o mundo, permitindo que atuem como sujeitos de sua própria história e intervindo no 

cotidiano. À escola não cabe o pensamento de que existe sem nenhuma intencionalidade. Ela 

deve percebê-lo como parte do mundo e entender que suas experiências e aprendizagens 

devem ter sentido e significado, possibilitando sua utilização para além dos muros da escola. 

É respeitando a cultura escolar que se cumprirá o papel transformador, permitindo condições 

de criticidade e consciência de escolhas. As práticas corporais, nesse aspecto, têm lugar de 

destaque, pois é a partir delas que o professor se insere e se relaciona no e com o mundo. 

 

1.3 – Mobilização para Aprendizagem na Relação com o Saber 

 

Até o momento, muito já foi dito da relação com o saber e da mobilização. Mas, 

precisamente, qual é o significado destes termos? Em princípio, quando se fala em uma 

relação, entendemos que existem sempre duas partes envolvidas. O termo relação com o saber 

só explicita um desses lados – o saber. Considerando que o saber é o objeto do conhecimento, 

deduzimos que, do outro lado dessa relação, encontramos o sujeito que aprende. 

Historicamente, conforme Charlot (2005, p.35-36), a questão da relação com o saber é 

algo que se apresenta para a humanidade desde o tempo da filosofia clássica, aparecendo em 

Sócrates e Platão, chegando até Hegel. Do ponto de vista científico, essa questão é central na 

obra de Bachelard, em 1938, mesmo que ele não tenha utilizado o termo “relação com o saber 

científico”, mas sim os conceitos de “corte epistemológico” e de “obstáculo epistemológico”, 
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para se pensar nessa relação. Já o termo “relação com o saber” pode ser encontrado em 

trabalhos de psicanalistas, sociólogos e didáticos desde as décadas de 1960 e 1970. 

Charlot acredita que a expressão relação com o saber tenha uma dupla origem, não 

tendo sido importada de uma área à outra, já que se constrói a partir de problemáticas de 

pesquisa bem distintas. O autor aponta que esta expressão surgiu “pela primeira vez entre os 

psicanalistas (nos anos de 1960) e pela segunda vez entre sociólogos da educação de 

inspiração crítica (nos anos de 1970)”. (CHARLOT, 2005, p.36). 

Somente a partir dos anos 80 é que observamos o desenvolvimento de pesquisas 

trazendo a relação com o saber no interior da organização de uma problemática, tendo sido o 

seu conceito trabalhado a partir de dados, apenas, na década de 1990, com destaque para os 

trabalhos de Beillerot na área da psicanálise e Bernard Charlot na sociologia da educação. 

(CHARLOT, 2005, p.36). 

Conforme Lomonaco, esse 

“[...] conceito tem sido alvo de diversas abordagens (psicologia, psicanálise, 

etnologia e sociologia) que tentam dar inteligibilidade às relações do(s) 

sujeito(s) com o saber, sua produção, sua apropriação e sua transformação. 

Dada a convergência significativa entre estudos de aporte psicanalítico e 

resultados de pesquisas sobre a relação com o saber, o diálogo entre 

psicanálise e a educação parece oferecer contribuições particularmente 

relevantes para os desdobramentos desta noção” (LOMONACO, 2002, 

p.72). 

 

Para o pensamento bourdiano, a relação com o saber estaria intimamente relacionada à 

posse de capital cultural, sobretudo do capital cultural incorporado
5
. As ideias de Bourdieu 

apregoam que é a posse desse capital cultural que permite ao educando ter ou não sucesso na 

vida escolar, já que a vivência em um meio onde circulam saberes socialmente dominantes é o 

que proporciona ao estudante melhores condições de ser bem sucedido em sua trajetória 

escolar. Para o sociólogo, a escola cobra dos educandos, de forma explícita ou não, atitudes, 

comportamentos e conhecimentos, além de uma série de habilidades linguísticas, que somente 

aqueles indivíduos que convivem e são socializados em uma cultura dominante é que seriam 

capazes de adquirir. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p.36). 

Bernard Charlot e a equipe da ESCOL
6
, tendo como base o pensamento de Bordieu, se 

dedicaram a pensar a relação com o saber na periferia. Charlot não negava a existência de 

                                                           
5
 Para Bourdieu, o capital cultural é o poder “advindo da produção, posse, da apreciação ou do consumo de bens 

culturais socialmente dominantes”. Ele chamou de capital cultural incorporado aquele que “se refere à cultura 

legítima internalizada pelo indivíduo, ou seja, habilidades linguísticas, postura corporal, crenças, conhecimentos, 

preferências, hábitos e comportamentos relacionados à cultura dominante adquiridos e assumidos pelo sujeito” 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p.35). 
6
 Grupo de Pesquisa Educação, Socialização e Coletividades Locais da Universidade de Paris VIII. 
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uma correlação entre a origem social e o sucesso escolar, mas queria saber como ocorria essa 

reprodução na escola. Bourdieu respondia a esse questionamento com a noção de habitus
7
 e 

de capital social, mas Charlot avalia ser a noção de habitus muito mecânica, entendendo ser 

possível a mudança do habitus durante a vida. Assim, Silva questiona: 

“E se pode mudar, por que descartar a idéia de que a escola possa mexer 

com os habitus e, sendo assim, contribuir para mudar os destinos sociais? 

Quanto à idéia de capital cultural, não passa de uma metáfora, já que a 

transmissão cultural e o êxito escolar não são processos automáticos em que 

os filhos possam ficar passivos, são sim efeitos de uma atividade dos pais e 

dos filhos. Para ser bem sucedido na escola, não é suficiente ser "filho de...", 

é preciso também estudar, ter uma atividade intelectual. [...] Se existe uma 

desigualdade social perante a escola, é porque há uma desigualdade social 

diante do saber” (SILVA, 2006, p.3). 

 

Segundo Bernard Charlot, as teorias sociológicas da reprodução fazem leituras 

negativas do processo de escolarização, muitas vezes tentando explicar a diferenças pelos 

dons, ou ainda, reforçando quase sempre aquilo que os alunos não sabem, aquilo que não 

sistematizam ou ainda aquilo que não aprenderam. Ou seja, elas fazem uma leitura a partir da 

falta, uma leitura negativa. 

Reforçando essa ideia, segundo Charlot, pode-se afirmar que 

“[...] a leitura negativa reifica as relações para torná-las coisas, aniquila essas 

coisas transformando-as em coisas ausentes, “explica” o mundo por 

deslocamento das faltas, postula uma causalidade da falta. Esse tipo de 

leitura gera “coisas” como o “fracasso escolar”, a “deficiência 

sociocultural”, mas também, em outros campos, “a exclusão” ou “os sem-

teto”. A leitura negativa é a forma como as categorias dominantes vêem as 

dominadas” (CHARLOT, 2000, p.30). 

 

Para Charlot é necessário que se faça uma leitura positiva, que leve em consideração 

os sujeitos, que o compreendam e busquem entender aquilo que fazem, o que conseguem, 

deixando de lado aquilo no que falham e as suas carências. “É preciso levar em consideração 

o sujeito na singularidade de sua história e as atividades que realiza – sem esquecer, no 

entanto, que essa história e essas atividades se desenvolvem em um mundo social, estruturado 

por processos de dominação” (CHARLOT, 2005, p.40). 

Assim, partindo da ideia de que o sujeito possui uma história e passa por experiências, 

que esse mesmo sujeito interpreta sua história e suas experiências, estabelecendo assim um 

sentido para o mundo, para os outros e para si mesmo, tornando-se um sujeito social e 

singular concorrentemente, é que Bernard Charlot pensou nos estudos da relação com o saber. 

                                                           
7 Habitus é entendido como o sistema de disposições duráveis estruturadas de acordo com o meio social dos 

sujeitos e que seriam “predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações”  (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p.24). 
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Assumo, portanto, nesse trabalho, que a relação com o saber tem um caráter particular 

e social. Ela é, segundo Charlot,  

“[...] o conjunto (organizado) de relações que um sujeito humano (logo 

singular e social) mantém com tudo o que depende da “aprendizagem” e do 

saber: objecto, “conteúdo de pensamento”, actividade, relação interpessoal, 

lugar, pessoa, situação, ocasião, obrigação, etc., ligadas de certo modo à 

aprendizagem e ao saber” (CHARLOT, 2009, p.15). 

 

Podemos dizer, então, que a relação com o saber, estabelecida pelos sujeitos no âmbito 

da escola, não está marcada somente por determinantes sociais, mas também por questões que 

têm o sujeito como elemento central. 

Outro aspecto para o qual chamo atenção é o fato de que a questão da aprendizagem 

passa pela apropriação do saber, ou seja, aprender é uma atividade intelectual individual, 

acessível a todas as pessoas. Isso significa que a atividade intelectual torna-se essencial para 

que se possa teorizar acerca do sucesso ou não na escola. Então, “é fundamental a 

problematização no sentido de buscar compreender o que leva as pessoas, sozinhas ou 

coletivamente, a se mobilizarem intelectualmente, buscando a aprendizagem”. (SILVA, 2006, 

p.4). 

Sendo a aprendizagem uma atividade individual, entendo que não poderá haver uma 

educação sem a participação consentida de um sujeito. Ou seja, a ela cabe ativar os 

mecanismos para que isso aconteça, investindo nesse processo. Da mesma forma, não haverá 

uma aprendizagem se não acontecerem trocas com outras pessoas e com o mundo. Isso 

implica que à educação supõe-se um desejo, o qual propulsiona e alimenta o processo. Mas à 

propulsão articula-se uma força de atração, em outras palavras, o desejo é desejo de algo. 

(CHARLOT, 2000, p.54). 

A partir desse ponto, entendo que o sucesso do professor, bem como da sua aspiração 

para ensinar e para a aprendizagem, tem uma íntima relação com o processo que ele constrói 

na sua experiência. Existe, então, uma conformação para a qual o professor se mobiliza e que 

tem um significado para ele. Mas o que é essa mobilização? Como ela acontece? Existem 

fatores que interferem nessa mobilização? É possível perceber os fatores que são inerentes a 

esse processo? 

Para fazer essa discussão é importante, inicialmente, estabelecer uma distinção. Não se 

pode entender a mobilização a partir do conceito de motivação, visto que essa ocorre por via 

de algo ou alguém que está fora do sujeito. Mobilização significa colocar-se em movimento, o 

que implica em um aspecto interno, no caso, algo que depende e vem de si próprio. Assim, 

afirma Charlot, que: 
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“Mobilizar-se é pôr recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas 

forças, para fazer uso de si próprio como recurso. Nesse sentido, a 

mobilização é ao mesmo tempo preliminar, relativamente à ação (a 

mobilização não é a guerra [...] e seu primeiro momento [...] mas indica a 

proximidade da entrada na guerra)” (CHARLOT, 2000, p.55). 

 

Ao mobilizar-se, o sujeito se coloca em atividade a partir de móbiles, movido pelo fato 

de ver sentido nessa ação. Dessa forma, pode-se dizer que existem elementos que levam o 

sujeito a se colocar em movimento, a entrar na atividade, o que me leva a algumas 

problematizações. De que forma se pode estabelecer um debate sobre a relação do saber na 

Educação Básica? Se ela for tratada na forma do sucesso ou fracasso escolar, como entender 

essa dinâmica com sujeitos que são vítimas históricas de exclusão e na escola, 

particularmente, sujeitos do fracasso escolar? Como se mobilizam os educandos que já foram 

excluídos? Como eles demonstram sua mobilização na sala de aula? 

Entendo que a organização pedagógica, os professores e alunos estabelecem formas 

próprias de lidar com o processo de ensino e aprendizagem, onde a compreensão do sucesso 

ou do fracasso escolar não deve ser medida a partir daquilo que o educando aprendeu ou não. 

Diante disso, tentamos buscar uma relação com a Educação Básica. Evidencio que 

nessa modalidade o fato de obter sucesso na trajetória escolar não está adaptado ao 

aprendizado dos conteúdos. Mas as justificativas para isso transitam em outro espaço. 

Ousamos dizer que, o sucesso escolar dos educandos na Educação Básica está diretamente 

relacionado ao processo de mobilização que eles estabelecem ao voltar aos bancos escolares, 

já que têm objetivos diversos em relação à aprendizagem, articulados às metas que 

estabeleceram para suas vidas nesse retorno. 

Na década de 1990, na França, foi realizada uma investigação pela equipe da ESCOL, 

na qual os sujeitos de pesquisa eram alunos de origem popular dos liceus profissionais, que já 

haviam tido dificuldades, anteriormente, em suas vidas escolares. De maneira geral, a 

investigação apontou que não se viu por parte dos estudantes, 

“[...] em todo o caso não de forma maciça – aquilo que os sociólogos 

anglófonos baptizaram de cultura anti-escolar. Ao contrário, os balanços de 

saber mostram alunos mobilizados para a escola: ela é para eles a chave do 

trabalho futuro, dos tempos que se seguirão, de uma vida normal e ela é 

então empossada de um valor. Mas esta mobilização para a escola não 

garante de todo uma mobilização na escola, isto é, um empenhamento 

verdadeiro na actividade escolar e na apropriação de saberes” (CHARLOT, 

2009, p.77). 

 

A pesquisa da ESCOL apontou que a grande preocupação dos estudantes dos liceus 

profissionais era se qualificarem, aspirando melhorias, principalmente, no mercado de 
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trabalho. Tal fato já havia sido constatado em outra publicação do mesmo grupo de pesquisa, 

ao estudar a relação com o saber com a escola em colégios de subúrbio. Chegou-se à 

conclusão que, para muitos jovens, o sentido da escola só existe se estiver relacionado com 

um “bom emprego”, que é o objetivo ao final da trajetória escolar. (CHARLOT, 2009, p.15) 

Acredito que minha vivência profissional me permite dizer que encontramos tal 

cenário em grande parte das turmas da Educação Básica em Feira de Santana, Bahia, assim 

como, possivelmente, em diversas cidades, estados ou regiões. Percebemos de forma muito 

clara, o desejo por um futuro melhor, que significa, após a certificação, de se alcançar um 

cargo melhor no emprego, a possibilidade de continuar nos estudos para ser “alguém na vida”. 

Enfim, o fator de mobilização desses estudantes para o retorno à escola está intimamente 

relacionado com o futuro e uma vida “empossada de um valor”. 

Dessa forma, percebemos que o processo exitoso na vida escolar é derivado de uma 

mobilização do sujeito para este fim e que o professor ou estudante precisa estar disposto e 

desejoso para atingir o sucesso, seja na qualificação  e ter acesso ao conhecimento, 

aprendendo novos conteúdos e procedimentos.  

Comprovamos então que o corpo nem sempre é percebido no cotidiano. As pessoas, 

em suas atividades diárias, pouco se detêm na condição corpórea que as fazem humanas. 

Continuam a trabalhar, muitas vezes conversam, chegam até mesmo a tocar umas as outras, 

mas poucos se atentam para o fato de que a corporeidade está presente em toda a atividade 

que realizam. 

“O fluxo do cotidiano, com suas escansões costumeiras, tende a ocultar o 

jogo do corpo na apreensão sensorial do mundo ambiente ou nas ações 

realizadas pelo sujeito. Situar o corpo através das pulsações da vida 

cotidiana implica insistir na permanência vital de suas modalidades próprias, 

de seu caráter de mediador entre o mundo exterior e o sujeito. A experiência 

humana, qualquer rosto insólito que ela assuma, repousa inteiramente sobre 

as operações do corpo. O homem habita corporalmente o espaço e o tempo 

da sua vida” (LE BRETON, 2011, p.156). 

 

Pensar a presença corpórea no processo de mobilização para a aprendizagem é uma 

situação real, visto que as operações que o sujeito realiza no mundo são mediadas por seu 

corpo. Como já relatado, o corpo é o agente fundamental para que ocorram as interações entre 

as pessoas e delas com os outros, no mundo e com ele, independente da situação, do lugar, do 

tempo e do sujeito. Dessa forma, penso que a corporeidade humana desempenha, também, 

importante papel no processo de mobilização para os saberes, emitindo sinais que, 

provavelmente, indicam a forma como o sujeito está se portando na relação com o processo 

de ensino e aprendizagem. 
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Entender essa corporeidade, bem como os comportamentos, as práticas e técnicas 

corporais, além de outras questões, que aparecem num ambiente, é fator essencial para a 

compreensão da maneira que os professores chegam à sala de aula e como se mobilizam para 

o ensino. Em outras palavras, o que quero dizer é que como as trajetórias de vida desses 

professores está marcada em seus corpos, ela, também, é um aspecto importante no processo 

de mobilização na relação com o saber. 

A partir dessa constatação, procurei, então, estabelecer uma relação entre a 

corporeidade e a mobilização para a aprendizagem nas práticas pedagógicas no projeto de 

extensão GCMM. Com essas designações, no próximo capítulo, especificarei sobre o 

Histórico da Origem do GCMM, minha trajetória profissional, abordagens iniciais sobre a 

Formação Continuada do Professor e a Modelagem Matemática. 
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CAPÍTULO 2 – HISTÓRICO DA ORIGEM DO GRUPO COLABORATIVO EM 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

 Pretendemos nesse capítulo, apresentar a minha trajetória profissional, concomitante 

com a origem do grupo colaborativo evidenciando a sua história, seus participantes e atuação 

no contexto escolar. 

 

2.1 A Trajetória Profissional: a busca pelo conhecimento 

 

A minha inquietação e os meus estudos na área da Educação Matemática se deram 

inicialmente como forma de melhorar minhas ações enquanto profissional que busca uma 

formação continuada. Participei como ouvinte em 2009 do I Workshop em Modelagem 

Matemática, oferecido pelo Núcleo de Pesquisa em Modelagem Matemática (NUPEMM) e 

pelo Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática (GCMM) da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), no Campus Universitário em Feira de Santana, Bahia. Participei de 

minicursos, mesas redondas, o que me deu novos rumos para minha prática e aumentando as 

expectativas enquanto professor interessado em melhorar minha prática pedagógica. 

Nessa oportunidade, fui apresentado ao Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa, adquirindo 

um livro em que foi um dos organizadores, intitulado: Modelagem Matemática na Educação 

Matemática Brasileira: pesquisas e práticas educacionais. Assim, na expectativa de conhecer 

melhor esta tendência, fui convidado a participar do GCMM, que tinha encontros semanais, 

para se discutir a modelagem matemática e sua prática na sala de aula. Percebi que surgia um 

“novo” horizonte para o desenvolvimento das minhas atividades profissionais sendo permitida 

a investigação de situações cotidianas, articuladas com outras ciências mediante a matemática, 

podendo servir ao propósito de formar alunos críticos e capazes de intervir em debates sociais. 

Comecei a participar efetivamente do GCMM em 2010 através suas reuniões 

semanais, buscando tempo intermediário em 03 (três) turnos de trabalho, integrando-me ao 

mesmo na coordenação do II Workshop em Modelagem Matemática ministrando minicurso, o 

qual me proporcionou contato com discussões sobre a modelagem com outros pesquisadores. 

Neste sentido, fiquei envolvido no desenvolvimento de estudos sobre modelagem na 

Educação Matemática que pode ser utilizada com outros propósitos (perspectivas) a saber: no 

planejamento das atividades, na interdisciplinaridade, no tratamento da informação, na 

socialização dos resultados, dentre outros. 



48 

Profissionalmente, evidencio que a participação no GCMM, tem oportunizado uma 

reflexão e uso da modelagem a ser praticada na sala de aula em que os resultados são 

discutidos e avaliados no grupo de discussões nas reuniões semanais. No entanto, para dar 

conta desta demanda, busquei avançar meu entendimento acerca das interações discursivas 

produzidas no ambiente da modelagem por meio de outras ações dos professores participantes 

do GCMM no período de 2007 a 2012 de modo a investigar como os discursos dos 

professores podem “configurar” a sua prática e a sua ascensão à formação continuada em um 

ambiente de modelagem matemática, o qual será mais refinado após a apresentação do 

referencial teórico utilizado para este estudo. 

 

2.2 Formação Continuada do Professor: perspectivas 

 

 As acentuadas e rápidas mudanças no contexto social e consequentemente tecnológico 

veem a despertar a necessidade da formação profissional. Na carência de formações 

específicas, os professores vão à busca de profissionalização através da formação continuada, 

seja ela em extensão ou mesmo latu ou stricto sensu. As dificuldades começam com a falta de 

incentivo dos governos, e algumas vezes com a própria falta de políticas públicas 

educacionais voltadas para essa formação tão importante para o desenvolvimento de qualquer 

país. 

Segundo Fiorentini (2003, p. 122) “o processo de formação do professor caracteriza-se 

como momento especial em que ocorre de maneira mais efetiva a transição de aluno para 

professor”. Nessa troca de papeis surgem conflitos sobre o que se sabe ou idealiza e aquilo 

que pode ser desenvolvido na prática. De modo que o conhecimento construído durante a vida 

acadêmica, seus saberes e seus valores adquiridos serão constituídos a partir da prática 

profissional que acontece nos múltiplos espaços e momentos da vida do sujeito. 

Para Tardif (2002) o saber desvenda-se em relações complexas entre o educador e seus 

alunos. Os saberes dos professores constroem-se ao longo de sua história profissional, em 

contato com seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza 

por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua consciência prática. 

“A atuação do professor tem um papel importante na formação do indivíduo. 

Numa perspectiva de trabalho em que se considera o aluno como 

protagonista da construção de sua aprendizagem, o papel do professor ganha 

dimensões de organização de mediador, de incentivador da aprendizagem” 

(BRASIL, 1998, p. 48). 
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Com base nessa citação o professor é o responsável por essa alfabetização, pois cabe a 

ele munir o aluno de ferramentas que possibilitem o desenvolvimento do raciocínio crítico 

para a formação do cidadão, capaz de processar as informações transmitidas pela mídia e 

posicionar-se de maneira consciente para tomar decisões que influenciam sua vida pessoal e 

em comunidade. Portanto, o professor que visa uma qualidade de ensino não deve descuidar-

se de buscar a relevância dos conteúdos que ministra. Somente a consciência sobre a 

importância do que aprende é capaz de impulsionar o aluno para realizar a prática e isso 

acontece quando os fatos e acontecimentos tratados fazem parte do seu contexto social. 

Considerando que essas mudanças ganham força na atuação profissional é nesse 

ínterim que se colocam os interesses da formação continuada, as proposições curriculares 

abordadas neste processo têm o papel fundamental de reforçar e, igualmente, transcender a 

competência técnico-científica. Ainda que por meio desta se conjuguem fatores nucleares na 

formação do professor, é fundamental que momentos de formação continuada sejam 

constituídos como espaços definidores de discussões mais amplas, como: o bem-estar, o 

direito, as relações, a escola e suas funções, o conhecimento, seus limites e contradições. 

 No entanto, diversas são as barreiras encontradas nesse trato profissional. Tomo como 

própria a dificuldade em adquirir licença para afastamento junto a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia (SEC-BA), na qual através do Decreto nº12.583/2011, datado de 09 de 

fevereiro de 2011, o Governador do Estado da Bahia, em seu cap. V, art. 9, inc. VI, no que se 

refere à exigência da administração em suspender, durante o ano de 2011, “a concessão de 

afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros 

que demandem substituição”. Como num Estado que fez concurso um mês antes para 

professores, necessitando completar seu quadro funcional, terá professores disponíveis para 

assumir outras demandas? Onde fica o cumprimento legal à Constituição, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEM), Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado da 

Bahia e suas Autarquias? 

 No entanto, as dificuldades são inerentes a qualquer processo, pessoal ou profissional. 

Lamentamos a falta de políticas públicas e incentivo no campo educacional onde, 

recentemente, pudemos constatar através da fala de Vergnaud (2009), referência em Didática 

da Matemática em entrevista no Brasil, onde o mesmo critica a falta de incentivo no campo 

educacional, relatando: “A questão é que a Educação é considerada custo, não investimento. 

São os homens que produzem coisas novas, não é o capital.”. Assim, as dificuldades 

observadas e bem relatadas por Vergnaud relacionam muito bem a realidade da educação 

brasileira, principalmente no ensino e na formação dos professores.  
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 Com esses entendimentos, falaremos a seguir das dificuldades da pesquisa e os 

caminhos percorridos para essa concretização. 

 

2.3 A Origem do Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática 

 

A criação do Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática surgiu da necessidade 

de continuação de um curso de formação de professores de Matemática  oferecido pela UEFS
8
 

no ano de 2004, onde a ideia foi abarcada e formalizada pela Profa. Dra. Andréia Maria 

Pereira de Oliveira, ministrante da disciplina Modelagem e Matemática e pelo Prof. Dr. Jonei 

Cerqueira Barbosa, em 2007, originando a formação do grupo colaborativo de modo a dar 

continuidade aos estudos relativos à prática docente, mais especificamente ao estudo de uma 

nova tendência, a modelagem matemática, como forma de dinamizar o ensino e aprendizagem 

da Matemática na educação básica. 

O projeto de formalização do GCMM 

foi encaminhado para o Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), tornando-se 

um projeto de extensão (Resolução 

CONSEPE/UEFS 120/2007) universitária de 

colaboração entre professores da educação 

básica, estudantes da Licenciatura em 

Matemática
9
 e docentes da UEFS para discutir 

Modelagem  Matemática. Com a formação do 

grupo, os membros passaram a se reunir 

semanalmente no campus da UEFS, e algumas 

vezes   nas   escolas   em  que   os    professores  Figura 1 – Resolução CONSEPE/UEFS 120/2007 

 participantes atuam, nas quais ocorrem leituras 

 e discussões de textos, bem como planejamento e elaboração de atividades de Modelagem 

para serem desenvolvidas nas práticas pedagógicas dos professores do grupo.  

                                                           
8 Criada sob a vigência da Lei Federal nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, como Faculdade de Educação, 

referendada como Fundação Universidade de Feira de Santana (FUFS) – através da Lei Estadual nº 2.784, de 24 

de janeiro de 1970. Foi organizada de acordo com projeto elaborado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares 

para o Setor Público – ISP – ligado à Universidade Federal da Bahia. Uma vez autorizada pelo Decreto Federal 

nº 77.496 no ano de 1976, a Universidade é instalada, solenemente, no dia 31 de maio de 1976. Reconhecida 

pela Portaria Ministerial nº 874/86 de 19.12.86 e Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14.12.2004. 
9
 Implantado através da Resolução CONSU de nº 03/86. Reconhecido pela Portaria Ministerial nº 414 de 

16.03.94 D.O.U. 17.03.94. 
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Com isso, o foco de estudo é a Modelagem Matemática na Educação Matemática, 

colocando lentes sobre as implicações do desenvolvimento desse ambiente de aprendizagem 

no contexto escolar, analisando, em particular, os seguintes aspectos: a formação continuada e 

o ensino e aprendizagem da matemática. O primeiro aspecto refere-se à relação que o 

professor estabelece com Modelagem no decorrer do seu desenvolvimento profissional. O 

segundo aspecto refere-se à maneira de organizar e conduzir atividades de Modelagem na sala 

de aula, no qual percebemos como ocorre e como pode ser diferente e prazerosa uma aula de 

Matemática. Atualmente participam do grupo 18 (dezoito) colaboradores entre professores da 

educação básica, alunos da graduação do curso de Licenciatura em Matemática da UEFS e 

professores do ensino superior desta Instituição de onde formamos os sujeitos para essa 

pesquisa. 

 

2.3 A Modelagem Matemática: caminhos possíveis 

 

A Matemática não é um saber pronto e acabado ou um conjunto de técnicas, mas sim 

conhecimento vivo, dinâmico, produzido historicamente por diferentes sociedades para 

atender às necessidades concretas da humanidade. Conseqüentemente, é organizada e 

sistematizada com linguagem própria. Segundo os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, 

“Sendo a matemática uma forma especial de pensamento e linguagem, a apropriação deste 

conhecimento pelo aluno se dá por um trabalho gradativo, interativo e reflexivo” (BRASIL, 

1998, p. 107). 

Segundo Zabala (1998, p.43), conteúdo procedimental “é um conjunto de ações 

ordenadas e dirigidas para realização de um objetivo (ler, desenhar, observar, calcular, 

classificar, traduzir, saltar, etc)”. Assim, provocamos a discussão da Modelagem Matemática 

pela similaridade das ações na realizando a ação (aprende-se a ler, lendo), na repetição 

(exercitando), refletindo sobre a ação (tornar a ação consciente) e aplicando em diversos 

contextos: condições procedimentais para a modelagem. Assim, como definição de 

Modelagem Matemática, temos que: 

“A Modelagem é uma tendência em Educação Matemática que tem sido 

amplamente difundida nos últimos anos (Biembengut, 2009), e também 

associada a outras, como as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) (Diniz, 2007), Etnomatemática (Klüber, 2009), Pedagogia de Projetos 

(Malheiros, 2008), entre outras” (MEYER, 2011, p.77). 
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Segundo Barbosa (2001, p. 31), “Modelagem é um ambiente de aprendizagem no qual 

os alunos são convidados a indagar e/ou investigar por meio da matemática situações com 

referência na realidade”. Com esse conceito a Modelagem propõe para as aulas de matemática 

a abordagem de situações do dia-a-dia dos alunos. Dessa maneira, é possível que os alunos 

recorram naturalmente aos seus conhecimentos prévios aprendidos na escola, com a família, 

pelas próprias experiências, dentro da sua realidade de vida. 

De forma alternativa na configuração tempo-espaço, a Modelagem Matemática vem 

ocupando amplos espaços nas discussões a respeito das tendências da Educação Matemática. 

Ao oportunizar, por intermédio de práticas evidenciadas por muitos pesquisadores desta área 

do conhecimento, uma metodologia diferenciada de ensino que prima pela qualidade e 

melhoria efetiva do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, a Modelagem 

Matemática consolida-se como uma alternativa dotada de muita criatividade, audácia e 

significância, visto que a criação de modelos matemáticos proporciona ao modelador um 

contato expressivo da Matemática com o meio em que ele está inserido cotidianamente. 

Nesta avaliação, percebemos a importância do ensino e da aprendizagem que merece 

destaque no tocante à reprodução do pensamento, suas formas de expressão, assim como da 

linguagem utilizada pelo docente para empolgar o alunado e estabelecer o despertar para 

formação crítica, construtiva e gradativa, com à utilização da modelagem matemática. 

Quanto à Modelagem, esta permite refletir sobre a realidade, entendendo-a – ao 

selecionar argumentos – e agindo sobre ela ao formalizá-la por meio de um modelo. Segundo 

Bassanezi (1994, p. 01), 

Modelagem Matemática é um processo que consiste em traduzir uma 

situação ou tema do meio em que vivemos para uma linguagem matemática. 

Essa linguagem, que denominamos Modelo Matemático, pressupõe um 

conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam o fenômeno 

em questão. 

 

Com esses pressupostos, apresentamos a Modelagem Matemática como alternativa de 

ensino, com a possibilidade de desenvolvimento de atividades que levem o aluno a construir o 

seu próprio conhecimento por meio de relações concretas e por procedimentos que o 

valorizam como pessoa, ser humano crítico e construtivo. 

Segundo Almeida (1993), para a compreensão do princípio matemático e o seu 

desenvolvimento, se tornam importantes alguns dos componentes, como: saber estratégias que 

auxiliem nas situações para a resolução de problemas; fazer investigações, por meio de 

experiências e observações, construindo seu próprio conhecimento; saber aplicar a 



53 

Matemática em situações do dia-a-dia; dominar mentalmente as habilidades básicas como: 

adição, subtração, multiplicação e divisão; compreender o uso correto de números positivos e 

negativos, das operações, fórmulas, equações, reconhecendo suas variações e conhecer e 

compreender os conceitos fundamentais de geometria indispensáveis e entender o mundo. 

Dentre esses componentes, o professor precisa de conhecimentos interdisciplinares 

para orientar de forma eficiente e segura um projeto em modelagem matemática. Contudo, 

uma observação se torna necessária: desde os tempos mais remotos, os textos de Matemática 

incluem problemas para os leitores resolverem. Os textos antigos, como os egípcios, os 

babilônios e os chineses, já eram compostos por uma lista de problemas cujas soluções eram 

depois fornecidas. Os problemas eram escolhidos como uma forma de ensinar, ao leitor, a 

Matemática, sendo muitas vezes colocados por grau de dificuldade; por outro lado esses 

problemas refletiam, muitas vezes, as necessidades das sociedades, os diferentes aspectos da 

vida quotidiana. Assim, livros com problemas matemáticos apareceram em todas as 

civilizações, ao longo da história até aos dias atuais. Assim, fundamentamos às corroborações 

na área da modelagem matemática, seus diversos aspectos e aplicações. 

De acordo com Bassanezi (2002), Modelagem Matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando 

suas soluções na linguagem do mundo real. 

Elencando esses conceitos, e mais recentemente da discussão sobre o conjunto de 

habilidades e competências necessárias para a “sociedade globalizada do conhecimento”, 

novas rubricas pedagógicas emergiram, assim como a modelagem matemática. Elas incluem 

aprendizagem cooperativa, colaborativa, aprendizagem ativa, baseada em projetos, em 

problemas, aprendizagem situacional, e mais recentemente o “aprender fazendo”. Essas 

abordagens mudam o foco da aprendizagem mecânica e suas avaliações, com o professor 

detentor do conhecimento, para enfatizar o papel que a análise, a síntese e outras habilidades 

de ordem cognitiva mais alta têm na aprendizagem com foco nos alunos construindo seu 

próprio conhecimento. 

Assim, cresce o estudo da matemática e tendências que dinamizam a educação 

matemática, intensificando o ensino e aprendizagem, a citar as Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio (OCEM), afirmando que: 

“Em anos recentes, os estudos em educação matemática também têm posto 

em evidência, como um caminho para se trabalhar a Matemática na escola, a 

idéia de modelagem matemática, que pode ser entendida como a habilidade 

de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-

los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real” (BRASIL, 

2006, p. 84). 
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 Nesse reforço legal, encontramos respaldo para o desenvolvimento significativo de 

atividades em modelagem, com aspectos de referência tomados em situações reais para a 

aplicação a ser modelada tomada como estratégia de ensino como identificamos nas OCEM 

(2006, p. 84), que ressalva “A modelagem matemática, percebida como estratégia de ensino, 

apresenta fortes conexões com a ideia de resolução de problemas apresentada anteriormente”.  

“Ante uma situação-problema ligada ao “mundo real”, com sua inerente 

complexidade, o aluno precisa mobilizar um leque variado de competências: 

selecionar variáveis que serão relevantes para o modelo a construir; 

problematizar, ou seja, formular o problema teórico na linguagem do campo 

matemático envolvido; formular hipóteses explicativas do fenômeno em 

causa; recorrer ao conhecimento matemático acumulado para a resolução do 

problema formulado, o que, muitas vezes, requer um trabalho de 

simplificação quando o modelo originalmente pensado é matematicamente 

muito complexo; validar, isto é, confrontar as conclusões teóricas com os 

dados empíricos existentes; e eventualmente ainda, quando surge a 

necessidade, modificar o modelo para que esse melhor corresponda à 

situação real, aqui se revelando o aspecto dinâmico da construção do 

conhecimento” (BRASIL, 2006, p. 84-85). 

 

Nesses termos, além do direito à formação continuada assegurado pela legislação 

educacional, esta expressa os princípios orientadores do sistema educacional de um país, por 

meio de um conjunto de diretrizes e normas, que se manifestam na organização e 

funcionamento dos vários órgãos responsáveis pela educação sistemática. Logo, a escola, 

como instituição pertencente ao sistema educacional, reflete, em sua estrutura administrativa e 

pedagógica, as orientações legais vigentes, incluindo assim os processos avaliativos e os 

índices de obtenção desses resultados. 

A Lei nº9.394/96, inciso I do Artigo 12 estabelece que: “Os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Este documento deve ser constituído a partir 

dos princípios da LDBEN, pois para construir um Projeto Político-Pedagógico (PPP) é 

necessário que a escola realize um diagnóstico, percebendo o contexto da comunidade em que 

ela se insere, definindo os rumos educacionais a serem seguidos. 

Com isso, percebemos que a educação atual passa por inúmeros entraves e depende 

diretamente da participação da comunidade escolar. Vários aspectos são pensados e 

analisados através da qualidade de ensino, porém o que se identifica como elemento chave 

neste contexto são as características curriculares e o seu funcionamento. O currículo é um 

instrumento de função de socializar, sendo um elemento imprescindível à prática pedagógica, 
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pois ele está estritamente ligado às variações dos conteúdos, a sociedade e a formação dos 

docentes, assim como as práticas pedagógicas e avaliativas. 

No tocante a Modelagem Matemática, podemos concordar com Barbosa (2007, p. 18) 

quando cita: “Apesar da diversidade constatada, em comum, as diferentes perspectivas de 

Modelagem Matemática têm por objetivo a resolução de algum problema da realidade, por 

meio do uso de teorias e conceitos matemáticos”. Sabemos que nem toda situação poderá ser 

modelada ou convergir para um modelo matemático. No entanto, em Biembengut (2009, p. 

54), podemos contar com essa tendência amplamente difundida nos últimos anos e em Meyer 

(2011, p.85), assumir a impossibilidade de uma única concepção de modelagem, uma vez que 

acreditamos que isso depende do contexto e de cada realidade. A seguir, falaremos da 

formação do professor de matemática. 

Confirmando com Arroyo (2011, p.73), “O conhecimento sério, acumulado sobre 

ambos, se fosse incorporado aos currículos, como pretendem tantos docentes, poderia 

contribuir para visões mútuas mais realistas, base para outros relacionamentos mais 

humanos”. Nessa vertente, identificamos o poder que os professores têm na formação do 

currículo, em sua abordagem multicultural e realista, objetivando ações que valorizem as 

construções de acúmulo de conhecimentos sobre as experiências dos professores e alunos, 

embasados pela continuidade da formação e a formulação de projetos. 

Nessa ideia, identificamos ainda nas OCEM a assimilação da modelagem matemática 

com a pedagogia de projetos em, Brasil (2006, p. 85), citando que: “Articulada com a idéia de 

modelagem matemática, tem-se a alternativa de trabalho com projetos. Um projeto pode 

favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares, ao integrar os 

diferentes saberes disciplinares”. 

Dessa forma, a Modelagem Matemática vem ocupando amplos espaços nas discussões 

a respeito das tendências da Educação Matemática. Ao oportunizar, por intermédio de práticas 

evidenciadas por pesquisadores desta área do conhecimento, uma metodologia diferenciada de 

ensino que prima pela qualidade e melhoria efetiva do processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. A Modelagem Matemática vem se consolidando como uma alternativa dotada de 

muita criatividade, audácia e significância, visto que a criação de modelos matemáticos 

proporciona ao modelador um contato expressivo da Matemática com o meio em que ele está 

inserido cotidianamente. 

Segundo Biembengut, 

“A Modelagem Matemática é o processo que envolve a obtenção de um 

modelo, e este, sob certa óptica, pode ser considerado um processo artístico, 
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visto que, para se elaborar um modelo, além de conhecimento de 

matemática, o modelador precisa ter uma dose significativa de intuição e 

criatividade para interpretar o contexto, saber discernir que conteúdo 

matemático melhor se adapta e também ter senso lúdico para jogar com as 

variáveis envolvidas” (BIEMBENGUT, 2003, p.23). 

 

Para Biembengut e Hein (2004), um modelo matemático é um conjunto de símbolos e 

relações matemáticas que procura traduzir, de alguma forma, um fenômeno em questão ou 

problema de situação real. Ainda de acordo com Bassanezi (2002), “Modelagem Matemática 

consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-

los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”. Para Bassanezzi (2002) um 

modelo matemático de uma situação é uma representação simbólica envolvendo uma 

formulação matemática abstrata. 

 Assim sendo, nas situações do dia-a-dia enfatizamos a utilização de fatos reais para a 

aprendizagem matemática, quanto ao entendimento e às reflexões sobre o processo de ensino 

e as contribuições do GCMM na formação continuada dos professores, participação em 

eventos, cursos fornecidos e na própria formulação e desenvolvimento de atividades na 

modelagem matemática. 
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CAPÍTULO 3: EIXOS EMPÍRICOS
10

: percursos metodológicos 

Utilizaremos este capítulo para apresentar os percursos metodológicos abordados neste 

estudo. Assim, sentimos a necessidade de subdividir este em dois subcapítulos: o Eixo 

Empírico I, que tratará da metodologia e apresentação dos sujeitos da pesquisa e o Eixo 

Empírico II, onde será estabelecida a análise dos dados e a explanação dos resultados obtidos. 

 

3.1 Eixo Empírico I 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia adotada, os resultados dos 

dados coletados através dos instrumentos utilizados durante a pesquisa e descrever a análise 

dos mesmos, em forma de categorias, objetivando uma melhor compreensão do fenômeno. 

Esses resultados não se configuram com um produto final pronto e acabado, mas propiciam 

uma reflexão contínua. 

A metodologia é um instrumento da investigação cientifica que indica detalhadamente 

os processos adotados para a sua consecução. Essa apresenta critérios que desenham a 

pesquisa com vistas ao esclarecimento de todo e um melhor desenvolvimento do tema 

abordado. Dessa forma, é possível afirmar que os aspectos metodológicos definem, 

explicitamente, onde, quando e como os dados foram coletados, a quantidade e as 

características dos elementos envolvidos e os métodos e materiais utilizados para a coleta dos 

dados (GIL, 1999, p.34). 

Assim, separamos este eixo em dois subeixos: Eixo Empírico 1, que remete à 

metodologia do pesquisa e o Eixo Empírico 2, que expede ao resultado e análise dos dados. 

No presente eixo deste estudo, os procedimentos utilizados tiveram o propósito de 

atender aos objetivos da pesquisa: traçar um perfil dos professores que participam do projeto 

de extensão grupo colaborativo em modelagem matemática; observar e analisar como esses 

professores desenvolvem a sua prática cotidianamente em sala de aula; e, por conseguinte, 

identificar que concepções norteiam essa prática. Para isto se fez necessário o uso de 

diferentes técnicas na abordagem da pesquisa qualitativa, sob o enfoque fenomenológico, para 

melhor subsidiar e contribuir com dados relevantes sobre as práticas e concepções 

pedagógicas. 

Ao elaborar-se qualquer trabalho de caráter científico, é importante estabelecer uma 

linha metodológica de como base teórica para a análise, ou seja, é de fundamental importância 

                                                           
10

 Termo utilizado para identificar as etapas do desenvolvimento metodológico da pesquisa. 
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estabelecer o método a ser utilizado, pois, “[...] são justamente o método e a técnica que 

caracterizam o trabalho ou o estudo como científico ou não”. (TRIVIÑOS, 2006, p. 55). 

 

3.1.1 Os Sujeitos Colaboradores da Pesquisa 

Para o desenvolvimento do estudo, alguns sujeitos são convidados a colaborar com 

suas experiências e aprendizados. Assim, a busca pelos sujeitos e pelo local da pesquisa 

empírica teve início no primeiro semestre de 2011, visto que eu havia previsto para os 

semestres seguintes realizar a pesquisa de campo. Naquela época, avaliava que a investigação 

deveria acontecer em um espaço em que às informações fossem constantes, sem interrupções, 

o que me permitiria um período maior de observação dentro do tempo que tinha disponível, às 

reuniões do GCMM. 

Delineado o objeto de pesquisa, o GCMM, o passo seguinte foi a definição do campo 

de observação. A priori, tinha decidido que a investigação aconteceria no âmbito da Educação 

Básica, durante um ano, em dois espaços diferenciados: nas reuniões do grupo colaborativo na 

UEFS e na sala de aula dos professores. Essa escolha ocorreu, dentre outros fatores, em 

função de ser esse o campo de minha atuação profissional, sendo que minha experiência como 

educador nessa área foi um fator preponderante para fazer essa opção. 

Com essa circunstância, como professor da SEC-BA, seja na escola ou nos espaços da 

gestão, desde 1999 vivenciava a Educação Básica, em todas as frentes, quer na formação de 

professores, seja na prática docente. Assim, criei uma identidade muito grande com essa 

modalidade de ensino e procurei me aprofundar nos estudos que envolviam essa temática. 

Com o ingresso no Mestrado, para estudar as ações coletivas na construção de 

políticas públicas educacionais para a Educação Básica, me inseri como pesquisador da área e 

passei a dedicar, por completo, meus interesses para ela. Assim, para mim, não via sentido em 

eu ter um objeto de pesquisa que não estivesse relacionado com o campo em que me tornei 

pesquisador e que permanecia atuando. Feita a decisão do campo, me voltei para os espaços 

de realização da mesma e aos sujeitos da pesquisa. 

Por isso, considerando a questão do tempo, vinculado a outros aspectos que 

facilitariam alcançar os objetivos propostos para a investigação, optei por realizar a pesquisa 

no GCMM. O primeiro aspecto que ponderei é de que, no grupo, há professores da Educação 

Básica, atuando em escolas. Outro aspecto que colaborou para essa definição dizia respeito a 

minha atuação profissional como educador na Rede Estadual da Bahia, realizando minhas 

funções administrativas e pedagógicas, à época. Acredito que essa vivência me permitia ter 

um conhecimento aprofundado sobre a SEC-BA e suas particularidades. 
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Feita essa escolha, precisava definir se o campo de observação seria em um espaço 

que ofertava a Educação Básica dentro da escola ou na UEFS. Foi então que, em conversa 

com o orientador, propus realizar uma observação de caráter exploratório, durante um 

semestre, em dois espaços diferenciados: as reuniões do grupo colaborativo na UEFS e a sala 

de aula. 

Tal decisão foi tomada em função de que [...] recomenda-se, como vimos, que a 

investigação focalizada seja precedida por um período exploratório. [...] cujo principal 

objetivo é proporcionar, através da imersão do pesquisador no contexto, uma visão geral do 

problema considerado, contribuindo para a focalização das questões e a identificação dos 

informantes e outras fontes de dados. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNADJER, 2004, 

p.160-161). 

Na proposta de pesquisa exploratória, considerei, ainda, que existem ofertas de 

Educação Básica diferenciadas quanto à sua estrutura e por entender que, em razão de serem 

diferentes em diversos aspectos, tais como: tempo, currículo, número de professores, dentre 

outros, os processos educativos ocorrem, também, de formas diferenciadas. Em minha 

opinião, dependendo daquilo que for diferenciado, poderá haver uma influência ou até uma 

modificação no comportamento e na interação do educando com o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Portanto, entendendo que o GCMM seria o espaço que proporcionaria uma gama 

maior de atividades e vivências, oportunizando a experiência de diferentes realidades, 

principalmente no que diz respeito ao contato com pessoas de idades diferentes, de lugares 

diferentes, de culturas diferentes, ou seja, onde uma diversidade maior permitiria, também, 

formas diferenciadas de se relacionar com o saber, optei por ali realizar a pesquisa de campo. 

Na análise dos dados, nas atas de reuniões do GCMM, detectei entre os membros, 03 

(três) categorias, sendo elas: estudantes da licenciatura em Matemática (UEFS), professores 

da educação básica (ensino fundamental e médio) e os professores do ensino superior (UEFS). 

Este levantamento foi feito desde a formação do grupo até o ano de 2012. Encontrei 38 (trinta 

e oito) membros, das categorias citadas, em que 18 (dezoito) participavam das reuniões até o 

referido ano de 2012. 

Com isso, dos 38 (membros), optei pelos professores da educação básica, licenciados 

em matemática e atuando na sala de aula, perfazendo um total de 08 (oito) professores.Essa 

escolha se deu por entender que estes dariam conta de responder às questões sugeridas para a 

pesquisa, já que estavam em sala de aula e tinham participação ativa no grupo durante o 

período da pesquisa. Para preservar o anonimato da pesquisa, os professores foram 
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categorizados por uma determinada organização, identificados de 01 a 08. Optei por 

denominá-los: Profa 01, Profa 02, Profa 03, Prof 04, Prof 05, Prof 06, Profa 07 e Profa 08. 

Gráfico 1: Pesquisados por sexo 

Observei, na análise do questionário 

exploratório que, numa relação de gênero, havia 

mais professoras, num total de 05 (cinco), que 

professores, 03 (três), conforme gráfico ao lado. 

 

                Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

    Gráfico 2: Pesquisados por formação acadêmica 

 Ainda percebemos nessa mesma análise que, 

dentre esses professores, 06 (seis) são especialistas, 

01 (um) é especialista e mestrando e 01 (um) é 

mestre, identificando assim que, mesmo com pós-

graduação, existe a busca pela formação continuada. 

                Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

       Gráfico 3: Pesquisados por atuação 

 Quanto à área de atuação, identificamos que 

01 (um) professor atua na rede particular, 04 

(quatro) na rede estadual, 01 (um) na rede municipal 

e 02 (dois) na rede estadual e municipal. O que nos 

mostra que a busca pela participação acontece em 

diversas redes de ensino, conforme gráfico ao lado. 

       Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Nesta perspectiva, observando a importância da pesquisa, corroboro com Paulo Freire, 

na afirmação de que: 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade” (FREIRE, 2002, p. 16). 
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Assim, compreendemos a importância e a relação entre o ensino e a pesquisa, em que 

dentro desse campo, privilegiei o olhar para os desmembramentos advindos e passarei a 

seguir, a apresentar o Eixo Empírico II, aprofundando a análise e os resultados obtidos. 

 

3.2 Eixo Empírico II 

Abordaremos, neste capítulo, a análise e os resultados dos dados coletados através dos 

instrumentos utilizados durante a pesquisa, descrevendo a análise dos mesmos, em forma de 

categorias, objetivando uma melhor compreensão do fenômeno. Esses resultados não se 

configuram com um produto final, pronto e acabado, mas tem o objetivo de proporcionar uma 

reflexão contínua. 

 

3.2.1 Análise dos dados 

No decorrer do processo, em um ano de pesquisa e de coleta de dados, acompanhamos 

os professores da educação básica no GCMM e posteriormente na sala de aula, por meio de 

entrevistas semiestruturadas que ocorreram em dois momentos distintos. Estas entrevistas 

foram gravadas e transcritas em sua totalidade. Deste modo, foi necessário e fundamental 

elaborarmos uma codificação para os nossos fragmentos. Nesta pesquisa, entendemos Prof ou 

Profa, respectivamente como o professor ou a professora da educação básica que atua em sala 

de aula. O número que atribuímos na sequência da sigla Prof ou Profa, Prof 01 ou Profa 01 

como exemplo, refere-se ao professor ou à professora de número 01. 

Para exemplificarmos, Profa 01.1.1, isto é, professora de número 01, entrevista 1, 

assunto 1. Continuamos compondo esta codificação, onde temos as iniciais referentes ao 

assunto 1 e a pergunta “a” de que trata a fala da professora. Por exemplo, Profa 01.1.1.a. 

Tomamos como outro exemplo o Prof 04. Na sequência temos o número, que se refere à 

entrevista. Assim, Prof 04.2.1, significa, professor de número 04, entrevista 2, assunto 1. 

Continuando a codificação, nas iniciais do assunto 1 e a pergunta “b” de que trata a fala do 

professor. Por exemplo, Prof 04.2.1.b. Com isso, a todos estes relatos codificados como “b” 

teve resposta à segunda questão da segunda entrevista. Nesta organização metodológica, 

dividimos em dois momentos, subdivididos em quatro quadros assim distribuídos: 1º) A 

questão que remete ao tema “busca e participação no projeto de extensão ao GCMM” e 

“sentido”, encontram-se concomitantemente nos quadros 1 e 2. Enquanto que a questão de 

mesmo núcleo temático “mobilização do corpo em cena” e “relação com o saber”, encontram-

se simultaneamente nos quadros 3 e 4. 
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Logo, citando Largo, 

“Podemos apontar a Análise Textual Discursiva como um processo auto-

organizado de construção, e por meio do qual novas compreensões 

emergem. Este processo tem seu início na desconstrução do corpus e na 

unitarização, ou seja, os fragmentos dos relatos convergentes foram 

agrupados em unidades de análise ou unidades de busca” (LARGO, 2013, 

P.44). 

 

Assim, para responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, o que leva esses 

professores da educação básica a buscar o projeto de extensão “Grupo Colaborativo em 

Modelagem Matemática (GCMM)”?, formulamos o roteiro de entrevista abaixo: 

 

Quadro1 : Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

1.1.a Por que participar de um grupo colaborativo? 

1.1.b 
Você acredita que participar de um Grupo Colaborativo torna as suas 

aulas mais dinâmicas? 

1.1.c Você tem algum motivo que o incentivou a participar do grupo? 

1.1.d 
Quais as vantagens e/ou desvantagens de participar do grupo? Existe 

colaboração/liberação das Escolas? 

1.1.e Em que essa participação influencia na sua atuação profissional? 

 

Para responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, qual o sentido relatado pelos 

professores da educação básica em participar do projeto de extensão em matemática?, 

preparamos o roteiro de entrevista a seguir: 

 

Quadro2 : Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

1.2.a 
Você acha importante preparar aulas dinâmicas com aplicação da 

modelagem matemática para seus alunos? 

1.2.b Qual a sua opinião sobre as atividades em modelagem matemática? 

1.2.c 
Que outras atividades você faz na escola, exceto a aplicação da 

modelagem matemática, para a aprendizagem dos seus alunos? 

 

Na condição de responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, quais são os 

indícios de mobilização do corpo em cena dos professores para participar do projeto de 

extensão GCMM?, elaboramos o roteiro de entrevista a abaixo: 

 

Quadro 3: Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

2.1.a Como o(a) Sr(a) mobiliza seu corpo para o ensino? 

2.1.b 
E como você sente seu corpo durante essas atividades? E após? E ao final 

do dia, antes de ir para à escola? 

2.1.c Como você usa o seu corpo nas atividades que realiza? 

2.1.d Ao final de todas as atividades diárias, como você sente o seu corpo? 
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Na condição de responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, o que fazem e o 

que pensam os professores da educação básica para disciplinarem seus corpos e dotá-los de 

habilidades em participar do projeto de extensão GCMM?, compusemos o roteiro de 

entrevista a seguir: 

 

Quadro 4: Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

2.2.a Que outras atividades você faz na escola, além das aulas? 

2.2.b 
Durante as aulas, você realiza atividades em conjunto? Conversa com os 

colegas? 

2.2.c Quais são as coisas que te incomodam na sala de aula? 

 

Relembrando. As explicações da organização dos dados e análise foram realizadas da 

seguinte maneira: Cada 01 (um) professor num total de 08 (oito) professores, em 02 (dois) 

momentos de encontro para a realização das entrevistas 1 e 2, respondeu ao todo quinze 

perguntas que fazia parte dos eixos. A questão que remete ao tema “busca e participação no 

projeto de extensão GCMM” e “sentido”; “mobilização do corpo em cena” e “relação com o 

saber”, respectivamente. Construímos para cada professor quatro quadros totalizando 32 

quadros fabricados para os 08 (oito) professores participantes. 

Fazendo a análise: 

Selecionamos cada pergunta/assunto do eixo “busca e participação no projeto de 

extensão GCMM” dos seus respectivos códigos formando grupos de respostas que 

correspondem ao mesmo núcleo temático dividindo em 02 (dois) subtemas: espaços de 

discussões e reflexões teórico-práticas, conforme quadro 1, a seguir: 

 

Quadro1 : Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

1.1.a Por que participar de um grupo colaborativo? 

1.1.b 
Você acredita que participar de um Grupo Colaborativo torna as suas 

aulas mais dinâmicas? 

1.1.c Você tem algum motivo que o incentivou a participar do grupo? 

1.1.d 
Quais as vantagens e/ou desvantagens de participar do grupo? Existe 

colaboração/liberação das Escolas? 

1.1.e Em que essa participação influencia na sua atuação profissional? 

 

1.1.a) “Busca e participação no GCMM”: espaços de discussões e reflexões teórico-

práticas. 
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Obtivemos como resultados analisando os quadros dos professores Profa 01.1.1.a, 

Profa 02.1.1.a, Profa 03.1.1.a, Prof 04.1.1.a, Prof 05.1.1.a, Prof 06.1.1.a, Profa 07.1.1.a, Profa 

08.1.1.a da primeira pergunta, do quadro 1, em que os professores que remetem a sua busca 

pelo GCMM estão divididos em 02 (dois) grupos: o primeiro grupo, os professores Profa 

01.1.1.a , Profa 02.1.1.a, encaminham ao núcleo temático comum: o seu interesse de busca e 

participação devido a ser este um espaço de discussões que comprovamos através das práticas 

inerentes à dinâmica adotada nas reuniões, como: análise de artigos, capítulo de livros etc. No 

segundo grupo, encaminham ao núcleo temático comum: reflexões teórico-práticas, em que 

procuram estabelecer o conhecimento da teoria sobre modelagem e, assim, tornar as aulas 

mais dinâmicas com a aplicação de atividades modeladas. 

Assim, detectamos professores que remetem a “BUSCA E PARTICIPAÇÃO PELO 

GCMM” em espaços de discussões: Profa 01.1.1.a , Profa 02.1.1.a. Quando nas entrevistas 

perguntamos: 1.1.a) Por que participar de um grupo colaborativo? Os professores 

responderam, segundo dados abaixo: 

 

Quadro 5: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.1.a “Estimula a criatividade, motivando-me a pensar novas formas de 

aprender que potencialize as capacidades dos alunos em construir 

conhecimento”. 

Profa 02.1.1.a “Muita aprendizagem e riqueza nas discussões dos trabalhos na 

metodologia do vocabulário de ver a modelagem atuando na matemática 

de um docente”. 

 

Esses professores, a partir de suas falas, expressaram ter em seu entendimento 

criatividade, novas formas de aprender, construir conhecimentos juntos aos seus alunos, 

discussões dos trabalhos, aplicação da metodologia da modelagem matemática como ponto de 

apoio para refletir na sua dimensão física, mental e social, enquanto espaço de discussões. 

Totalizam, assim, 25% dos entrevistados. 

Na continuidade da ação proposta, analisamos os professores que remetem a “Busca e 

participação no GCMM”: reflexões teórico-práticas: Profa 03.1.1.a, Prof 05.1.1.a, Prof 

06.1.1.a, Profa 07.1.1.a, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 6: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 03.1.1.a “Otimizou a minha prática pedagógica, tornando minhas aulas mais 

dinâmicas. Os alunos se movimentam e se envolve muito mais”. 
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Prof 05.1.1.a “Fornece subsídio para o meu fazer modelagem”. 

Prof 06.1.1.a “Foi de fundamental importância, pois além das atividades de 

modelagem que desenvolvi nas turmas, a vivência em grupo me dá 

segurança para sanar dúvidas de outros assuntos”. 

Profa 07.1.1.a “Aperfeiçoamento das práticas de ensino, pelas trocas de experiências, e 

estudos realizados a cerca do tema de modelagem bem como a aplicação 

de atividades de modelagem matemática na minha sala de aula”. 

 

Através destas falas, analisamos que esses professores, buscam o grupo colaborativo 

como forma de otimizarem sua prática pedagógica, com o fazer modelagem, a vivência em 

grupo, as trocas de experiências. A participação, de acordo com esta análise, está voltada para 

às reflexões teórico-práticas, estabelecendo assim uma mobilização para a participação. 

Representam um total 50% entrevistados. 

Como foram entrevistados 08 (oito) professores, percebemos que, diante da análise 

das falas, havia similaridade entre os dois subtemas abordados: espaços de discussões e 

reflexões teórico-práticas. Assim, sentimos a necessidade de formar um terceiro grupo que 

idealizava as duas condições ao mesmo tempo. 

Logo, percebemos professores que estabelecem a “Busca e participação no GCMM”, 

ao mesmo tempo, em espaços de discussões e reflexões teórico-práticas: Prof 04.1.1.a e Profa 

08.1.1.a, destacando o seguinte quadro: 

 

Quadro 7: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Prof 04.1.1.a Para ter conhecimento sobre a modelagem matemática e como por em 

prática, além de termos estudos sobre: modelagem, leituras, momentos 

para discussões”. 

Profa 08.1.1.a “Para mim, participar do grupo tem grande relevância, tanto na minha 

vida profissional quanto pessoal. Essa troca de experiência com os vários 

segmentos da educação matemática tem me norteado muito na minha 

prática pedagógica, no pensar e repensar”. 

 

 Nessa condição, os professores acima mencionados, possuem características tanto na 

busca de espaços de discussões, quanto às reflexões teórico-práticas, evidenciadas nas falas. 

Proporcionalmente, eles representam 25% do total dos entrevistados. 

 

Após este momento, analisamos a segunda pergunta do quadro 1: 1.1.b) “Busca e 

participação no GCMM”, que relacionamos a aulas dinâmicas e motivadoras. 

Nessa etapa, obtivemos como resultados analisando os quadros dos professores: Profa 

01.1.1.b, Profa 02.1.1.b, Profa 03.1.1.b, Prof 04.1.1.b, Prof 05.1.1.b, Prof 06.1.1.b, Profa 
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07.1.1.b, Profa 08.1.1.b, em que os professores emitem a sua busca pelo GCMM, em que 

evidenciam a importância na participação do grupo colaborativo por tornarem as aulas mais 

dinâmicas. Logo, analisando a pergunta: 1.1.b) Você acredita que participar de um grupo 

colaborativo torna as suas aulas mais dinâmicas? Os professores responderam, segundo dados 

abaixo: 

 

Quadro 8: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.1.b “Sem dúvida. A experiência com o grupo colaborativo, os 

planejamentos, as discussões melhoram muito a minha prática. Os 

alunos também se sentem mais motivados”. 

Profa 02.1.1.b “A participação no grupo colaborativo, desde sua origem, foi fruto do 

pensamento de mudança na dinâmica das aulas. E mudou mesmo ... . As 

aulas ficaram mais motivadoras”. 

Profa 03.1.1.b “Tornou mais dinâmicas e mais agradáveis”. 

Prof 04.1.1.b “O rompimento com o tradicionalismo leva a mudança na prática das 

aulas. Assim, percebo que os alunos preferem aulas diferenciadas como 

as que usamos modelagem tornando-as mais dinâmicas e prazerosas”. 

Prof 05.1.1.b “Melhorou e muito a dinâmica das aulas. Os alunos gostam e ficam mais 

incentivados a estudar”. 

Prof 06.1.1.b “Estar no grupo colaborativo nos incentiva a buscar novas formas de 

ensinar matemática. E com os alunos, o dinamismo é muito evidente, 

porque ajuda-os a uma melhor compreensão”. 

Profa 07.1.1.b “Sim e muito. Acho que a participação no grupo foi fundamental para 

melhorar minha dinâmica nas aulas”. 

Profa 08.1.1.a “Acho que tornaram mais dinâmicas e ajudaram a melhorar minha 

prática. No grupo, as discussões das atividades, dos textos, dos 

planejamentos ajudaram a melhor elaborar minhas aulas e repensá-las”. 

 

Com essas respostas, analisamos a evidência do verdadeiro sentido de colaboração, já 

que ratificamos que a participação no grupo, segundo Fiorentini (2003), expressa: 

voluntariedade, identidade e espontaneidade. Assim, fica contundente que a participação é 

espontânea, inclusive por não ter fins econômicos e sim pedagógicos. Notamos através das 

falas, em 100% das respostas apresentadas pelos entrevistados, que a necessidade de: planejar, 

elaborar, discutir, compreender, dentre outras, incentivam os professores à participação e 

tornam às suas aulas mais dinâmicas, agradáveis e motivadoras. 

 

Com a continuidade da análise, apontamos a terceira pergunta do quadro 1: 1.1.c) 

“Busca e participação no GCMM”, evidenciam à motivação ou o conhecimento pela 

modelagem. 
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Obtivemos como resultados analisando os quadros dos professores: Profa 01.1.1.c, 

Profa 02.1.1.c, Profa 03.1.1.c, Prof 04.1.1.c, Prof 05.1.1.c, Prof 06.1.1.c, Profa 07.1.1.c, Profa 

08.1.1.c, da terceira pergunta, do quadro 1, em que os professores que remetem a sua busca 

pelo GCMM estão divididos em 02 (dois) grupos: No primeiro grupo, os professores: Profa 

01.1.1.c, Profa 02.1.1.c, Prof 04.1.1.c, Prof 05.1.1.c, Prof 06.1.1.c, Profa 08.1.1.c, 

encaminham ao núcleo temático comum: motivação para um melhor desenvolvimento das 

aulas, com novas formas de ensinar matemática com a modelagem. No segundo grupo, os 

professores: Profa 03.1.1.c e Profa 07.1.1.c, encaminham ao núcleo temático: o conhecimento 

pela modelagem, caracterizando assim a busca de informações sobre a referida tendência. 

Percebemos assim que os professores que demonstram a “Busca e participação no 

GCMM” em motivação para o ensino da matemática foram: Profa 01.1.1.c, Profa 02.1.1.c, 

Prof 04.1.1.c, Prof 05.1.1.c, Prof 06.1.1.c, Profa 08.1.1.c. Quando nas entrevistas 

perguntamos: 1.c) Você tem algum motivo que o incentivou a participar do grupo? Os 

professores responderam, segundo dados abaixo: 

 

Quadro 9: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.1.c “Participei de um projeto de extensão em modelagem. Assim, vi a 

possibilidade de melhorar as minhas aulas de matemática com a 

modelagem”. 

Profa 02.1.1.c “Aprimorar minha metodologia, conhecendo novas formas de ensinar 

matemática”. 

Prof 04.1.1.c “Dinamizar as minhas aulas na vivência com a Universidade, no grupo 

colaborativo, saindo assim do método tradicional de ensino”. 

Prof 05.1.1.c “A perspectiva de melhorar minhas aulas e ter o convívio com o grupo 

colaborativo”. 

Prof 06.1.1.c “Aprender novas metodologias para aplicar nas minhas aulas de 

matemática”. 

Profa 08.1.1.c “Melhorar as minhas práticas na descoberta de novas metodologias para 

o ensino da matemática, me reintegrando a Universidade”. 

 

A partir de suas falas, esses professores desenvolveram ter em seu entendimento 

aspiração para melhorarem as aulas, já que conheciam sobre modelagem, buscando o espaço 

do grupo colaborativo, aprendendo novas metodologias para o ensino, intensificando o 

convívio e a experiência de outros membros. Nessa condição, analisamos que 75% dos 

professores expressam querer atualizar-se, adquirindo tempo extra para à aprendizagem e 

melhoria da sua capacidade profissional. 
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Continuando a ação proposta, analisamos os professores que expedem a “Busca e 

participação no GCMM”: o conhecimento pela modelagem: Profa 03.1.1.c e Profa 7.1.1.c, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 10: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 03.1.1.c “Conhecer a modelagem matemática para aplicar em sala”. 

Profa 07.1.1.c “Descobrir a modelagem matemática, pois não tinha até então ouvido 

falar sobre a modelagem, como se faz, como se ensina”. 

 

Com estas falas, percebemos que esses professores, não conheciam e/ou nunca tinham 

ouvido falar em modelagem e buscaram o grupo colaborativo para terem mais informações 

sobre a modelagem; conhecerem a modelagem para aplicação na sala de aulas. A 

participação, de acordo com esta análise, está voltada para o conhecer/descobrir. Representam 

um total de 25% entrevistados. 

 

1.1.d) Quais as vantagens e/ou desvantagens de participar do grupo? Existe 

colaboração/liberação das Escolas? 

 

Quadro 11: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.1.d “Sempre é bom participar de um grupo que discute, planeja. Pena que 

não podemos sempre aplicar modelagem matemática. Quanto à escola 

não tenho liberação. Este ano, não consegui nem arrumar o horário para 

participar do grupo”. 

Profa 02.1.1.d “As vantagens são da constante aprendizagem. Sempre surge algo novo, 

uma nova experiência. A desvantagem é termos limitação para aplicar a 

modelagem. Temos muito trabalho na escolha do tema, no planejamento, 

na elaboração. Quanto à colaboração: consigo conciliar os meus horários 

para participar do grupo. Liberação não existe”. 

Profa 03.1.1.d “Só em ter momentos de compartilhar informações, novas experiências 

já é uma vantagem. Colaboração e liberação da escola não tenho”. 

Prof 04.1.1.d “Desde quando conheci a modelagem vi muitas vantagens para melhorar 

o ensino. Desvantagem é que não podemos aplicar sempre porque temos 

que cumprir com o conteúdo programático e nem sempre podemos usar 

modelagem, pois nem sempre conseguimos associar o conteúdo à 

modelagem e também fica muito rotineiro usar sempre a modelagem. 

Não tenho liberação para participar do grupo”  

Prof 05.1.1.d “Modificar o método tradicional é uma vantagem. A desvantagem é não 

poder aplicar sempre. Não tenho colaboração nem liberação para 

participar do grupo”. 

Prof 06.1.1.d “São muitas as vantagens: o rompimento com o método tradicional, às 
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discussões, o planejamento das atividades. Não tenho liberação da escola 

da escola”. 

Profa 07.1.1.d “Veja a participação com uma grande vantagem. Não tenho 

colaboração/liberação”. 

Profa 08.1.1.d “Só em poder participar do grupo é uma grande vantagem para se 

melhorar. Desvantagem é não ter liberação. Utilizo a minha folga pra 

participar do grupo”. 

 

1.1.e) Em que essa participação influencia na sua atuação profissional? 

 

Quadro 12: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.1.e “Muitas vezes percebo que estou melhorando profissionalmente e que os 

meus alunos estão mais motivados. As experiências compartilhadas nos 

mostram caminhos a serem seguidos”. 

Profa 02.1.1.e “Melhorando na minha experiência e formação. Também acho que me 

motiva a buscar novas metodologias”. 

Profa 03.1.1.e “Na minha qualificação, me atualizando”. 

Prof 04.1.1.e “Percebo que passamos a analisar mais as nossas posturas, na aula, no 

cotidiano. Sinto-me mais motivado, mais dinâmico”. 

Prof 05.1.1.e “Me motivando a buscar mais aprendizagem, mais elementos para 

ensinar matemática”. 

Prof 06.1.1.e “Ajuda a repensar o ensino no rompimento com o tradicionalismo. As 

aulas ficam mais atrativas e oferecem aos alunos uma nova forma de 

aprender”. 

Profa 07.1.1.e “Melhorou a minha atuação com as experiências que cada um traz. O 

espaço colaborativa nos motiva”. 

Profa 08.1.1.e “A minha atuação melhorou muito devido às experiências vividas no 

grupo, participação das atividades, eventos. Sinto-me mais segura ao 

levar a modelagem para os alunos com alternativa de aprendizagem”. 

 

Para responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, qual o sentido relatado pelos 

professores da educação básica em participar do projeto de extensão em matemática?, 

preparamos o roteiro de entrevista a seguir: 

 

Quadro2 : Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

1.2.a 
Você acha importante preparar aulas dinâmicas com aplicação da 

modelagem matemática para seus alunos? 

1.2.b Qual a sua opinião sobre as atividades em modelagem matemática? 

1.2.c 
Que outras atividades você faz na escola, exceto a aplicação da 

modelagem matemática, para a aprendizagem dos seus alunos? 
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Para responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, qual o sentido relatado pelos 

professores da educação básica em participar do projeto de extensão em matemática?, 

preparamos o roteiro de entrevista a seguir: 

1.2.a) Você acha importante preparar aulas dinâmicas com aplicação da modelagem 

matemática para seus alunos? 

 

Quadro 13: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.2.a Acho muito importante preparar aulas. O planejamento é essencial para o 

sucesso da aula. E a modelagem só vem a ajudar nesse objetivo. 

Profa 02.1.2.a É muito importante ter dinamismo não apenas na preparação mais no 

planejamento. O sucesso de uma boa aula está ai. Com a modelagem 

acaba sendo fundamental, pois temos vários passos a seguir até aplicar a 

atividade. 

Profa 03.1.2.a Acho. É fundamental. 

Prof 04.1.2.a Acredito que é importante planejar as aulas e, com isso, perceber o que 

está dando certo ou errado para podermos avaliar. Quanto ao dinamismo 

acho que é geral. Não abrange apenas a modelagem. 

Prof 05.1.2.a Muito importante ter aulas dinâmicas. Com a modelagem não é 

diferente. É mais uma opção. 

Prof 06.1.2.a Com a modelagem a aula fica mais dinâmica, sem dúvida. Por isso 

temos todo um processo preparatório, de planejamento, de discussões. 

Profa 07.1.2.a É sempre bom ter aulas dinâmicas. Prepará-las ou tê-las sempre é que é 

difícil 

Profa 08.1.2.a Como aplicamos atividades modeladas a algum tempo, é fundamental 

prepararmos as aulas para torná-las mais atrativas e dinâmicas 

 

1.2.b) Qual a sua opinião sobre as atividades em modelagem matemática? 

 

Quadro 14: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.2.b Incentivam os alunos a participarem, se integrarem e ter maior vivência 

em grupo. 

Profa 02.1.2.b Melhora muito a aprendizagem e o estímulo dos alunos. Eles gostam e 

sentem prazer em aprender diferente. 

Profa 03.1.2.b Ao alunos ficam mais envolvidos, mais atenciosos. Consequentemente a 

aprendizagem aumenta. 

Prof 04.1.2.b Dão trabalho. Desde a indicação do tema até a elaboração da atividade, 

planejamento, mais vale a pena. Os alunos ficam mais motivados e o 

rendimento melhora. Eles gostam de aulas diferenciadas. 

Prof 05.1.2.b São boas, diferentes. Os alunos ficam mais empolgados. 

Prof 06.1.2.b Causa maior integração e participação dos alunos. Os motiva a socializar 
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os resultados e todos aprendem mais com essas experiências 

compartilhadas. 

Profa 07.1.2.b Melhora a aprendizagem dos alunos. Eles gostam e ficam menos 

agressivos. 

Profa 08.1.2.b Rompem com as aulas tradicionais e ajudam os alunos a compreenderem 

melhor a matemática. Eles ficam incentivados e colaboradores. 

Modificam até o comportamento. 

 

1.2.c) Que outras atividades você faz na escola, exceto a aplicação da modelagem 

matemática, para a aprendizagem dos seus alunos? 

 

Quadro 15: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.1.2.c Participo de reuniões pedagógicas, feira de cultura, etc. 

Profa 02.1.2.c Utilizo alguns recursos como: o laboratório de informática, aplico 

atividades práticas de conteúdos específicos, simulados, olimpíadas de 

matemática. Busco outras alternativas ensino o quadro e o pincel. Temos 

as reuniões pedagógicas (AC’s) onde discutimos diversos assuntos. 

Profa 03.1.2.c Participo dos AC’s, gincanas, etc. 

Prof 04.1.2.c Reuniões pedagógicas, mostra de Ciências, jornadas pedagógicas, 

utilização do laboratório de informática, olimpíadas de matemática. 

Prof 05.1.2.c Participo dos planejamentos, olimpíadas de matemática, mostra cultural, 

etc. 

Prof 06.1.2.c Práticas no laboratório de informática, olimpíadas de matemática, 

reuniões de AC. 

Profa 07.1.2.c Participo semanalmente das reuniões de planejamento 

Profa 08.1.2.c Participo semanalmente das reuniões de planejamento, reúno-me com os 

colegas para trocar ideias, uso o laboratório de informática, participo da 

jornada pedagógica e feira de ciências. 

 

Na condição de responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, quais são os 

indícios de mobilização dos professores para participar do projeto de extensão GCMM?, 

elaboramos o roteiro de entrevista a abaixo: 

 

Quadro 3: Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

2.1.a Como o(a) Sr(a) mobiliza seu corpo para o ensino? 

2.1.b E como você sente seu corpo durante essas atividades? E após? E ao final 

do dia, depois de ir para à escola? 

2.1.c Como você usa o seu corpo nas atividades que realiza? 

2.1.d Ao final de todas as atividades diárias, como você sente o seu corpo? 

 

2.1.a) Como o(a) Sr(a) mobiliza seu corpo para o ensino? 
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Quadro 16: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.1.a Levanto cedo. Agilizo minhas tarefas e vou para a escola. 

Profa 02.2.1.a Acordo cedo, tomo banho, sirvo o café da manhã e vou para a escola. 

Quando dá tempo faço caminhada. 

Profa 03.2.1.a Me levanto. Faço a minha higiene, tomo café e vou para a escola. 

Prof 04.2.1.a Geralmente levanto cedo. Tomo banho, café da manhã, pego meu 

material e vou para o colégio. 

Prof 05.2.1.a Acordo, levanto, tomo banho e vou para academia geralmente às 6 (seis) 

horas, pelo menos 3 (três) vezes por semana. Ao sair, vou para a escola. 

Prof 06.2.1.a Geralmente levanto às 6 (seis) horas da manhã, me arrumo, tomo café e 

vou para a escola. 

Profa 07.2.1.a Levanto, me arrumo e vou para a escola. Não gosto de comer pela 

manhã. 

Profa 08.2.1.a Levanto às 5 (cinco) horas, vou para academia, retorno para casa, me 

arrumo, me alimento e vou para a escola. 

 

2.1.b) E como você sente seu corpo durante essas atividades? E após? E ao final do 

dia, depois de ir para à escola? 

 

Quadro 17: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.1.b Durante as atividade, pela manhã, normal. Com disposição. Já no turno 

vespertino, sinto-me um pouco cansada. Ao final do dia, depois do corre-

corre e afazeres domésticos, exausta. 

Profa 02.2.1.b Durante as atividade sinto disposição. Depois, quando vai chegando o 

final da manhã já me sinto um pouco cansada. A tarde, percebo que já 

não tenho o mesmo rendimento, sinto-me um pouco indisposta. A noite, 

depois de descansar um pouco, melhoro. 

Profa 03.2.1.b Me sinto bem, disposta, com vontade de trabalhar. Depois, já não me 

sinto tão bem, começa a aparecer o cansaço. Ao final do dia procuro 

descansar, pois sempre tem tarefa a fazer em casa, tanto da escola como 

as domésticas. 

Prof 04.2.1.b Sinto-me bem. Tenho uma rotina e costuma acontecer tudo tranquilo. 

Após as atividade já tenho um desgaste, principalmente no final da 

manhã depois de 5 (cinco) aulas. Quando retorno a noite to exausto. 

Prof 05.2.1.b Como faço academia fica mais disposto. Percebi que melhorei muito 

meu condicionamento físico. Basicamente não sinto cansaço após as 

atividades até o final da manhã. No vespertino o ritmo diminue. Só 

aparece um pouso de desgaste a noite. 

Prof 06.2.1.b Normal. Sinto um pouco de cansaço no final da manhã. Depois disso 

parece que o corpo reativa e seguimos na jornada. A noite aparece mais 

o cansaço. 

Profa 07.2.1.b Sinto-me bem, disposta, inclusive até o final da manhã. Percebo que nos 

outros turno fico mais cansada. Após a última jornada ainda tenho 

trabalhos domésticos e, muitas vezes, da escola.  

Profa 08.2.1.b Durante as atividades depende da jornada do dia anterior. Após o 
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cansaço já começa a aparecer. Ao final, sempre cansada até porque a 

jornada é grande e os alunos, a cada dia, estão mais mal comportados, o 

que nos coloca numa condição de precisarmos de mais energia. 

 

2.1.c) Como você usa o seu corpo nas atividades que realiza? 

 

Quadro 18: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.1.c Normalmente. Procurando sentar-me corretamente, não levar muito 

peso. 

Profa 02.2.1.c Procuro fazer da melhor maneira possível, sem transportar muito 

material para não prejudicar a coluna. 

Profa 03.2.1.c Tendo cuidado para não pegar muito peso ou esforço demasiado. 

Prof 04.2.1.c Mantendo a postura, às vezes fazendo dieta. 

Prof 05.2.1.c Tendo muito cuidado para não lesionar os músculos. Sempre com uma 

boa postura. 

Prof 06.2.1.c Normalmente. Tendo o devido cuidado com os movimentos e ações para 

não sobrecarregar o corpo. 

Profa 07.2.1.c Com moderação para não ter algum tipo de desconforto. Procuro sentar-

me corretamente, levantar-me corretamente, movimentar-me sempre 

com cautela. 

Profa 08.2.1.c Normalmente tendo muito cuidado para não exagerar no peso do que 

transporto devido a coluna. 

 

2.1.d) Ao final de todas as atividades diárias, como você sente o seu corpo? 

 

Quadro 19: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.1.d Cansada, precisando de descanso. 

Profa 02.2.1.d Sinto meu corpo cansado. 

Profa 03.2.1.d Com muito cansaço.  

Prof 04.2.1.d Precisando de descanso. 

Prof 05.2.1.d Sinto disposto. O meu corpo já se acostumou ao meu ritmo de trabalho. 

Acredito que a academia também ajude a eu não sentir tanto cansaço. 

Prof 06.2.1.d Sinto cansaço 

Profa 07.2.1.d Cansada. 

Profa 08.2.1.d Sinto cansaço, mais com ritmo de ainda desenvolver outras atividades. 

Necessário .... 

 

 

Na condição de responder a pergunta do pesquisador desta pesquisa, o que fazem e o 

que pensam os professores da educação básica para disciplinarem seus corpos e dotá-los de 
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habilidades em participar do projeto de extensão GCMM?, compusemos o roteiro de 

entrevista a seguir: 

 

 

Quadro 4: Codificação e assunto 
CÓDIGO ROTEIRO 

Profa 01.2.2.a Que outras atividades você faz na escola, além das aulas? 

Profa 01.2.2.b Durante as aulas, você realiza atividades em conjunto? Conversa com os 

colegas? 

Profa 01.2.2.c Quais são as coisas que te incomodam na sala de aula? 

 

2.2.a) Que outras atividades você faz na escola, além das aulas? 

Quadro 20: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.2.a Só dou aulas. 

Profa 02.2.2.a Dou aulas e participo do colegiado escolar. 

Profa 03.2.2.a Só dou aulas. 

Prof 04.2.2.a Só dou aulas. 

Prof 05.2.2.a Só dou aulas. 

Prof 06.2.2.a Só dou aulas. 

Profa 07.2.2.a Só dou aulas. 

Profa 08.2.2.a Sou vice-diretora em um turno. No outro ministro as aulas. 

 

2.2.b) Durante as aulas, você realiza atividades em conjunto? Conversa com os 

colegas? 

 

Quadro 21: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.2.b Muito pouco. Sempre converso com meus colegas. Sempre trocamos 

ideias. 

Profa 02.2.2.b Atividades em conjunto só as de modelagem e às vezes na participação 

em eventos no espaço escolar. Sempre trocamos ideias com os colegas. 

Profa 03.2.2.b Quase nunca. Sempre converso com os colegas. 

Prof 04.2.2.b Sempre. Temos um grupo na escola e trabalhamos em conjunto. Sempre 

conversamos. 

Prof 05.2.2.b Quase não desenvolvemos atividades em conjunto. Converso com os 

colegas 

Prof 06.2.2.b Às vezes em eventos. Converso às vezes. 

Profa 07.2.2.b Quase não fazemos atividades em conjunto. Sempre converso com os 

colegas. 

Profa 08.2.2.b Algumas vezes realizamos atividades em conjunto, principalmente em 

olimpíadas, feiras, etc. A conversa com os colegas é constante, pois 

sempre trocamos ideias. 
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2.2.c) Quais são as coisas que te incomodam na sala de aula? 

 

Quadro 22: Falas dos Professores 

PROFESSOR(A) FALAS DOS PROFESSORES 

Profa 01.2.2.c A falta de comportamento dos alunos. 

Profa 02.2.2.c O desinteresse é o que mais me incomoda. Depois, usar celular na sala, 

mal comportamento. 

Profa 03.2.2.c O mal comportamento dos alunos. Os telefones com músicas altas. 

Prof 04.2.2.c O desinteresse, o mal comportamento, a falta de aprendizagem. 

Prof 05.2.2.c Os telefones celulares, dentro e fora da sala; alunos mal comportados. 

Prof 06.2.2.c Alunos mal comportados, usar celular na sala, falta de aprendizagem e 

interesse. 

Profa 07.2.2.c Alunos mal comportados, que falam alto. 

Profa 08.2.2.c A falta de interesse, usar telefone na sala de aula. 

 

Deste modo, busquei responder a hipótese que motivou esta investigação, sendo 

possível perceber que a mobilização para a Relação com o Saber, o Ensino e a Aprendizagem 

da Matemática e a Modelagem, pode ser observada através da corporeidade dos professores, e 

que, através de seus corpos, eles expressam a mobilização para expressar os conhecimentos. 

Talvez, essa disposição, ou não, represente a “alegria” ou a “tristeza” de ensinar. Permitir que 

os educadores acessem e conheçam as formas que o corpo se expressa na sala de aula, 

acredito, dará elementos importantes para a construção de boas práticas pedagógicas. 

Dentre as argumentações mais evidenciadas pelos educadores, ainda com relação à 

motivação, foi a falta de continuidade na aprendizagem de conteúdos, oriundos de séries 

anteriores. Segundo os mesmo, além da falta de conhecimento sobre conteúdos elementares, 

como, por exemplo, as quatro operações básicas, existe ainda inadimplência de 

acompanhamento das famílias, que negligenciam no acompanhamento educacional dos filhos. 

No entanto, referente a corporeidade das famílias, remeteram à vida moderna uma das causas 

da falta de acompanhamento, com pais trabalhando, em média, dois turnos, chegando em seus 

lares sem motivação e mesmo incentivo para acompanhar as atividades dos filhos. 

Segundo os professores, em suas falas, quando a atividade era de modelagem havia 

um outro olhar, uma outra motivação frente à aprendizagem e ao próprio estudo. Os alunos 

pareciam despertar para uma mobilização causada pelo incentivo à atividade, na expectativa 

dos conhecimentos que já possuíam e na construção do novo conhecimento. Evidenciaram 

que a modelagem não é a "salvadora da Pátria". No entanto, leva os alunos ao interesse, de 

acordo com os termas abordados e com toda a preparação e planejamento que antecede à 

aplicação da atividade. 
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Quanto aos professores, a sensação de cansaço apareceu como uma recorrência no 

cotidiano escolar. Somados às obrigações concernentes à trajetória escolar e da vida pessoal, o 

fato deles terem jornada de trabalho excessiva e extra-classe, mostrou alguns reflexos no trato 

com a Relação com o Saber e o Ensino e a Aprendizagem da Matemática e a Modelagem, 

provocando os mais variados comportamentos. Observei, ainda, a interferência do cansaço na 

mobilização para a relação com o saber, quanto à continuidade da jornada de trabalho em 

outro turno. 

No levantamento bibliográfico, não pode ser verificado nenhum estudo que tratasse 

diretamente do campo proposto aqui. Assim, tive como base trabalhos utilizados em citações 

no decorrer da dissertação, e outros, tais como Dieb (2008) e Charlot (2001), que tratavam da 

relação com saber. Sobre relação com o saber e as práticas corporais, encontrei subsídios em: 

Charlot (2009), Pinto e Vaz (2009), Santos, Santos, Schneider e Kuhn al (2010) e 

Fensterseifer (2012). Na relação corpo escola achei, ainda, aportes em Garcia (2002). 

Construir uma “quase experiência” do corpo, na Educação Básica, é um trabalho que 

demandará muito mais envolvimento e disponibilidade de pesquisadores, não sendo possível a 

realização completa desse propósito neste momento. Os primeiros passos foram dados, 

ficando aqui alguns apontamentos para que novas investigações possam atingir esse objetivo. 

Creio que esta investigação trouxe elementos importantes para a análise de 

determinadas situações que ocorrem nas reuniões do grupo colaborativo e na sala de aula que, 

muitas vezes, passam despercebidas, ou são confundidas com desrespeito, desmotivação, 

dentre outros. Pois, percebê-las pode ser um fator que proporcione mudanças nas práticas 

pedagógicas, possibilitando que o processo de ensino e aprendizagem seja mais eficaz. 

A identificação grupal foi um móbile importante encontrado na investigação. O 

sentimento de pertencer, seja ele por critérios de formação, espontaneidade, interesse, 

mostrou-se um elemento efetivo para a construção de possibilidades de mobilização para a 

relação com o saber (CHARLOT, 2000). A interação e a cumplicidade, provindas da 

convivência com determinado grupo, ficou visível por meio da corporeidade, em função das 

informações transmitidas através das interações entre os professores, tais como: felicidade, 

alegria, descontração, dentre outras. 

Um dos resultados encontrados na pesquisa foi o da constatação da existência, na 

Educação Básica, de “comportamentos socialmente esperados” para o corpo, por parte dos 

professores, quanto dos ambientes vivenciados: às reuniões do GCMM e a escola. Assim, o 

corpo disciplinado, (FOUCAULT, 2007), era o que se espera dos professores, expectativa 

que, também, pode ser estendida aos demais profissionais. Nas atividades pedagógicas 
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desenvolvidas na Educação Básica, surgiu, de forma corporificada, a relação de poder 

estabelecida entre os professores, alunos e escola, a qual favorecia uma hierarquização e 

sujeição dos primeiros aos outros, de caráter disciplinar. O pensamento era de que, somente, 

submetidas à disciplina, chegariam ao conhecimento. 
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COM GOSTO DE CONTINUIDADE ... 

Esta dissertação apresentou um estudo sobre o vínculo da corporeidade com a 

mobilização de professores da Educação Básica, para a relação com o saber e o Ensino e a 

Aprendizagem da Matemática e a Modelagem. Para isso, busquei suporte nos estudos de 

Merleau-Ponty sobre a corporeidade, na Sociologia do Corpo, de Le Breton, na teoria da 

relação com o saber, desenvolvida por Charlot, no Ensino e a Aprendizagem da Matemática e 

a Modelagem por Silva, Fiorentini e Barbosa com a intenção de situar a condição do professor 

na abordagem realizada. 

Partindo da hipótese de que a corporeidade, (MERLEAU-PONTY, 1999), dos 

professores da Educação Básica, se mostrava de maneiras diferenciadas, conforme a aula e o 

conteúdo trabalhado em sala, na investigação realizada, encontrei indícios dessa ocorrência, 

além de outros sinais que me auxiliaram na compreensão desse objeto e da forma como ele se 

manifestou. Segundo Le Breton, 

“No sentimento de segurança que nasce do caráter inteligível e familiar do 

cotidiano, os envolvimentos ordenados do corpo desempenham um papel 

essencial. A folheação dos rituais ao longo do dia deve sua eficiência a uma 

arquitetônica de gestos, sensações, percepções que encorpam o ator e o 

aliviam de um excessivo esforço de vigilância no desenrolar das diversas 

sequências de sua vida” (LE BRETON, 2011, p. 142). 

 

Assim, detectamos a diversidade de comportamentos corporais, dependendo da 

condição de desgaste e sua manifestação na diária dos pesquisados. Percebemos que, em 

alguns casos, a jornada excessiva de trabalho influenciava diretamente na (in)disposição para 

a continuidade de suas atribuições e na qualidade da situação abordada. Identificamos ainda, 

mesmo nessas condições, a força e a aceitação do corpo no desenvolvimento das atividades 

como forma de superação dos aspectos relacionados como: cansaço, stress e o próprio 

desgaste em relação ao tempo de trabalho e da continuidade das atribuições. 

Conseguimos perceber na observação, a indisposição dos professores em realizar uma 

dada atividade, muitas vezes, através da gestualidade (LE BRETON, 2006), instrumento com 

o qual demonstravam seu descontentamento. Nesses casos, foi possível verificar que as 

práticas sociais e a herança cultural, que traziam em sua corporeidade, não deixaram que a 

discordância em realizar alguma tarefa surgisse de forma verbalizada. O sentimento de receio 

e/ou outras razões subjacentes, não menos importantes, levaram à aceitação daquilo que 

funcionava como reguladores das relações interpessoais, envolvendo reflexões coletivas, 

baseadas em valores de colaboração e troca de experiências. 
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Como o grupo colaborativo aproximou pessoas, ao se concretizar essa relação, 

criaram-se laços afetivos que mobilizaram os professores, fazendo com que estivessem mais 

presentes no percurso da participação, auxiliando uns aos outros. Isso proporcionou, 

inclusive, a possibilidade de que desenvolvessem a aprendizagem da corporeidade do outro, 

pois fez com que entendessem quando os membros do grupo se encontravam diante de 

obstáculos. 

No inventário de movimentos percebidos no cotidiano, muitos deles demonstraram 

que estavam mobilizadas para o ensino. Mas, também, em outras ocasiões, suas corporeidades 

apontavam para outras direções, deixando entender que a mobilização não era uma ocorrência 

contínua. No rol das técnicas corporais, (MAUSS, 2003), que mostraram a mobilização, 

apareceram: gesticular com os braços durante as reuniões do grupo colaborativo e as aulas; 

falar mais alto; afastar-se da cadeira para falar; levantar-se da cadeira; balançar a cabeça na 

vertical e na horizontal; sorrisos; etc. Já, onde a mobilização não acontecia, surgiu: remexer-

se na cadeira; murmúrios; olhar fixo; troca de olhares; silenciamentos; dentre outros. 

Relacionando o uso do telefone celular, este mostrou interferir na relação com o saber. 

Os professores alegaram que essa era uma situação onde os alunos costumavam perder a 

concentração na atividade que desenvolviam. O conflito geracional em sala de aula, no 

discurso dos professores, apareceu, muitas vezes justificado pelo uso indiscriminado do 

celular, pelos alunos. 

Outro aspecto: a corporeidade visível, o corpo, que é a condição humana que se faz 

presente no dia a dia, não se mostra para a sociedade desnudo. Ele aparece envolto em trajes, 

paramentado conforme as situações das quais a pessoa participa. Assim, na investigação, o 

vestuário se mostrou como um elemento que participava da corporeidade das pessoas, mas 

que, aparentemente, não interferia no aspecto direto da mobilização. O conflito geracional se 

explicitou, também, em relação às roupas. Mais do que um choque entre as gerações, surgiu aí 

um desacordo relacionado ao gênero. 

Tentei, com este trabalho, apresentar reflexões que, de alguma maneira, auxiliem e 

possam trazer novas ideias para que o grupo colaborativo, a escola e as práticas pedagógicas 

percebam a corporeidade como um fator importante no processo de ensino e aprendizagem. 

Entendemos que essas ações, contribuem com o professor no aprimoramento do saber-fazer 

em sala de aula, na reflexão da sua formação inicial e continuada e sua atuação no ensino da 

Matemática, assim como, no processo de formação escolar dos seus alunos. 

Encontramos ainda, nas falas e nas ações corporais dos professores, tanto no universo 

masculino quanto feminino, corpos que enunciam à ideia de mobilização como forma de 
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reflexões corporais, no processo de aprendizagem e ensino. A partir de algumas opiniões e 

considerações aqui realizadas, espero que novas pesquisas possam ser desenvolvidas, 

abordando além das funções e atribuições corporais dos professores, a (in)disposição dos 

alunos e suas inquietações, perspectivas no processo educacional, concomitante com suas 

funções e atribuições corporais. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ..............................................................................................................................................., 

residente a Rua ...........................................................................................................nº.............., 

bairro ............................................................................................. , na cidade de 

........................................................................................, portador(a) de documento de 

identidade nº ................................................SSP/BA, participante do Grupo Colaborativo em 

Modelagem Matemática – GCMM da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, 

declaro para os devidos fins que cedo os direitos de participar da pesquisa: “A MODELAGEM 

E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO  GRUPO COLABORATIVO EM 

MODELAGEM MATEMÁTICA – GCMM (TÍTULO PROVISÓRIO)”, realizada por Reynaldo 

José Mascarenhas Mota, matrícula nº201111002380, do Núcleo de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação da 

Profa. Dra. Rita de Cássia Pistóia Mariani. 

Estou ciente de que: 

a) Sou livre para, a qualquer momento, recusar-me a responder às perguntas que me 

ocasionem constrangimento de qualquer natureza; 

b) Posso deixar de participar da pesquisa e não preciso apresentar justificativas para isso; 

c) Minha identidade será mantida em sigilo e 

d) Caso eu solicite formalmente, posso ser informado(a) de todos os resultados obtidos com a 

pesquisa, independentemente do fato de mudar meu consentimento em participar da mesma.  

E por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Rita de Cássia Pistóia Mariani – Profa. Orientadora 

 

__________________________________________ 

Reynaldo José Mascarenhas Mota - Mestrando do NPGECIMA 
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1º MODELO PLANEJAMENTO 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROJETO DE EXTENSÃO GRUPO COLABORATIVO EM MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

 

PROJETO 

 

 

 

GUIA PARA O PLANEJAMENTO DO AMBIENTE 

 

Tema 

 

O motivo da escolha do tema 

  

Escola 

 

Série Turma 

Período 

 

Situação-problema 

 

 

Momentos da aula 

 

Solução do professor 

 

Possíveis conteúdos envolvidos 

 

Relação com outras disciplinas 

 

Comentários 
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2º MODELO PLANEJAMENTO 

 

 

 

 
 

 

GUIA DO PLANEJAMENTO DO AMBIENTE DE MODELAGEM – PARTE 1 

 

Etapa da Educação Básica que fará a atividade de modelagem matemática: 

(    ) Educação Infantil (    ) Ensino Fundamental (    ) Ensino Médio 

Instituição  

Série  

Previsão da implementação da 

atividade 

 

Tema da Atividade  

 

Justificativa do tema escolhido 

 

 

 

Problema 

 

 

 

 

 

GRUPO COLABORATIVO EM MODELAGEM MATEMÁTICA 
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3º MODELO PLANEJAMENTO 

 

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROJETO DE EXTENSÃO GRUPO COLABORATIVO EM MODELAGEM 

MATEMÁTICA  

 

 

PROJETO 

 

O papel dos materiais curriculares educativos nas práticas 

pedagógicas dos professores: o caso da Modelagem Matemática 

 

GUIA PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Tema 
 

O motivo da escolha do tema 

 

 

Escola 

 

Série 

 

Turma 
 

Período 
 

Situação-problema 

 

 

Momentos da aula: 

1º 

2º 

3º 

4º 
 

Possíveis soluções: 

 
 

Possíveis conteúdos envolvidos: 

 
 

Relação com outras disciplinas: 

 
 

Plano da coleta dos materiais das atividades: 

Professor(a):  

Coleta de dados:  

 
 

Comentários: 

 
 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



90 

QUESTIONÁRIO 1 
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O(A)S PROFESSORE(A)S GRUPO 

COLABORATIVO EM MODELAGEM MATEMÁTICA (GCMM) 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 1 

 

 

1. Grupo Colaborativo: a busca e a participação 

a) Por que participar de um grupo colaborativo? 

b) Você acredita que participar de um Grupo Colaborativo torna as suas aulas mais 

dinâmicas? 

c) Você tem algum motivo que o incentivou a participar do grupo? 

d) Quais as vantagens e/ou desvantagens de participar do grupo? Existe 

colaboração/liberação das Escolas? 

e) Em que essa participação influencia na sua atuação profissional? 

 

2. O Sentido 

a) Você acha importante preparar aulas dinâmicas com aplicação da modelagem 

matemática para seus alunos? 

b) Qual a sua opinião sobre as atividades em modelagem matemática? 

c) Que outras atividades você faz na escola, exceto a aplicação da modelagem 

matemática, para a aprendizagem dos seus alunos? 
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 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O(A)S PROFESSORE(A)S GRUPO 

COLABORATIVO EM MODELAGEM MATEMÁTICA (GCMM) 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 2 

 

 

1. Mobilização do corpo em Cena 

a) Como o(a) Sr(a) mobiliza seu corpo para o ensino? 

b) E como você sente seu corpo durante essas atividades? E após? E ao final do dia, 

depois de ir para à escola? 

c) Como você usa o seu corpo nas atividades que realiza? 

d) Ao final de todas as atividades diárias, como você sente o seu corpo? 

 

2. Relação com os saber 

a) Que outras atividades você faz na escola, além das aulas? 

b) Durante as aulas, você realiza atividades em conjunto? Conversa com os colegas? 

c) Quais são as coisas que te incomodam na sala de aula? 


