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RESUMO 

 

Nossa investigação tem como objetivo principal compreender a formação do Círculo 

Tutorial, espaço formativo que busca a construção do conhecimento, em especial o 

matemático, por meio de ações ativas de seus integrantes. O constructo teórico se 

pautou principalmente nos seguintes autores: D’Ambrosio na compreensão dos espaços 

dos sujeitos por meio da etnomatemática e currículo dinâmico; Freud com o processo de 

sedução, transferência, identificação, formação de grupo, entre outros; e Freire em sua 

pedagogia libertadora, inserção, emancipação e diálogo crítico e reflexivo. Tal pesquisa 

de mestrado foi realizada em um colégio estadual da rede pública de ensino na cidade 

de Goiânia-GO, contribuindo com a formação de um grupo de sujeitos que vivenciam o 

espaço escolar. Dessa forma, o trabalho baseou-se nos pressupostos de pesquisa 

qualitativa participante, tendo como ponto de partida, conhecer suas histórias de vida, 

para tanto desenvolveu-se grupos focais. Portanto, construiu-se uma formação que 

fomentou a confiança e autonomia frente as atividades desenvolvidas pelos participantes 

envolvidos na pesquisa. 

 

Palavras-chave: Círculo Tutorial, Grupo Focal, diálogo crítico e reflexivo, 

Etnomatemática, Psicanálise e Pedagogia Libertadora de Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Our investigation has the main objective to understand the formation of the Circle 

Tutorial, a formative space that searches for knowledge, especially mathematical, 

construction through active actions of its members. The theoretical construction was 

predominantly based in the following authors: D'Ambrosio in the understanding of the 

spaces of the subjects through the ethnomathematics and dynamic curriculum; Freud 

with the process of seduction, transfer, identification, group formation, and others; and 

Freire in his liberator pedagogy, insertion, emancipation, critical and reflexive dialog. 

Such master's degree research was realized in a state school of the public teaching in the 

city of Goiânia-GO, contributing with the formation of a group with subjects who 

regularly share and live the school space. In this perspective, the starting point was to 

meet their realities in their stories of life. For this purpose it was developed focal 

groups. It also made possible that the subjects of the research could re-value and modify 

their way of building the knowledge, bringing the light to the facts, salutary points on 

the complexity of the formative process, to which students and educators share in the 

public state schools, as well as the possibility to form more critical, reflexive subjects 

who could conduct their learning and their story of their lives by themselves in their 

respective context of life. 

 

KEY WORDS: Circle Tutorial, Focal Group, critical and reflexive dialog, 

Ethnomathematics, Psychoanalysis, Liberating Pedagogy Freire. 
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“Pois bem, atende agora, e um deus na mente 

Meu conselho te imprima. Hás de as sereias 

Primeiro deparar, cuja harmonia 

Adormenta e fascina os que as escutam: 

Quem se apropinqua estulto, esposa e filhos 

Não regozijará nos doces lares; 

Que a vocal melodia o atrai às veigas, 

Onde em cúmulo assentam-se de humanos 

Ossos e podres carnes. Surde avante1.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Odisséia. Tradução por Manoel Odorico Mendes, versão encontra disponível digitalizada na internet. 

Neste trecho a Deusa Circe aconselha Ulisses dos caminhos que adiante vivenciará. 
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Conhecendo caminhos e novas articulações 

 

 

É chegada a hora, após inúmeras profusões de sentimentos bons e aflitivos, de 

demonstrar os caminhos seguidos, as ideias propostas e os resultados alcançados. 

Caminhos que se entrelaçaram com tantos outros que formaram o pesquisador 

emergente, sua forma de ser e estar, de compreender ou não, de (des)acreditar, de amar 

e odiar, que será demonstrado ora sutilmente, ora não, por meio do diálogo e escrita; 

características que se coadunaram nestas articulações que posteriormente serão 

reveladas.  

Conhecimentos acumulados historicamente, trazidos ao longo de uma grande 

travessia que levou-me a ondas turbulentas e mares desconhecidos, escuros e 

assustadores, mas de belezas notórias, comuns, raras e únicas. Conhecimentos que 

apresentavam-se imprecisos, parecendo que não levariam a lugar nenhum, mas que por 

meio de revoltosos sentimentos, em meio a tempestades e calmarias, conduziu-me 

inconscientemente a chegada em terra firme.  

 Professor, porque você é Professor? Professor, aqui vou eu! Professor, hoje eu 

sou. E no ato de ser [verbo] e observar leituras de realidades distintas, lancei-me em um 

incessante processo de compreender os saberes e fazeres dos educandos cotidianamente, 

não pautado em clichês e no puro senso comum discriminatório. Somente o evidente 

não me satisfaz, pois como enfatizar o desinteresse do indivíduo frente aos conteúdos 

em sala de aula, que recorrentemente conversa e socializa muito bem com amigos e 

colegas, e que quando indagado, “Por que você é assim?”, ou melhor, “Conte-me sobre 

suas atividades rotineiras, um pouco sobre sua vida fora do espaço escolar”, este 

simplesmente cai em um choro profundo ao expressar as angústias vivenciadas em sua 

casa, bem como em seus afazeres cotidianos. 

 Conhecer a realidade dos indivíduos, participantes da pesquisa, fez-se 

necessário. Daí um olhar mais atencioso sobre as relações estabelecidas pelos sujeitos 

com outros indivíduos, sociedade e natureza, para assim, diante da vida que pulsa, 

responder que a educação torna-se essencial para compreender todo o triângulo da 

vida, e mais, lança-nos em uma intensa procura por tornar-nos sujeitos esclarecidos 

                                                 
 A Travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 



Conhecendo caminhos e novas articulações 

 

que compreendam o sistema em que estão inseridos, para que assim, emancipem-se e 

transcendam a forma de atuar nas inúmeras relações que a vida, cotidianamente, nos 

impõe. 

 Assim convido aos leitores a promover uma Travessia em um processo de 

sedução encarado e vivenciado por aqueles que optaram por lançar-se em águas 

profundas, sabendo minimamente o que os esperavam, mas que curiosos e com a 

vontade de aprender foram levados a caminhos mais profundos durante o extenso e 

misterioso processo educacional, denominado Círculo Tutorial (CT). Este grupo de 

estudo que busca a melhoria na aprendizagem possibilitando uma aprendizagem 

reflexiva e crítica, por meio de ações dialógicas que partem do seu contexto sócio-

histórico-cultural, em que os alunos ensinam e aprendem os conceitos matemáticos, 

fortalecendo seus laços afetivos para alcançarem, durante o desenvolvimento dos 

círculos tutoriais, maior confiança, autonomia, independência, no desenvolvimentos de 

atividades escolares, entre outras. Neste grupo, a força coletiva fez-se presente. 

 

As orelhas aos teus com cera tapes, 

Ensurdeçam de todo. Ouvi-las podes 

Contanto que do mastro ao longo estejas 

De pés e mãos atado; e se, absorvido 

No prazer, ordenares que te soltem 

Liguem-te com mais força os companheiros 

(HOMERO, 2009, p.133-134) 

 

 A construção do texto busca de modo diferenciado não seguir o sistema capitular 

de construir trabalhos acadêmicos. A ideia é sair dos trabalhos formatados e justificados 

que, as vezes são reproduzidas mecanicamente apenas para a obtenção de títulos. Tanto 

na estrutura quanto na escolha dos referenciais teóricos buscou construir novos diálogos 

e interlocuções para melhor construir e desenvolver a pesquisa. Para tanto, pautando-se 

nas “articulações caóticas” da tese de Clareto (2003), que diz, 

 

[...] talvez, o mais difícil em se viver nas fronteiras culturais e 

acadêmicas dos textos, que, quase sempre, não acompanham o pensar 

para além das fronteiras...  Daí a dificuldade confessa em produzir 

uma forma para o presente texto que pudesse dar conta de lançar uma 

imagem para as noções, idéias, conceitos, reflexões e discussões que 

são centrais neste trabalho (p.10). 
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Assim, buscou-se construir quatro grandes seções em que as mesmas possuem 

temáticas (in)dependente umas das outras. Independente, pois a ideia inicia e se finda na 

mesma seção não necessitando do outro capítulo para ser entendido, mas para 

harmonizar o constructo teórico proposto, entretanto, com as reflexões críticas de cada 

seção, inevitavelmente, surgem questionamentos e perguntas que propicia o movimento 

e a dinâmica necessária para seguirmos em nossas travessias. Digo também dependente, 

para que possamos utilizar de conceitos e ideias anteriormente desenvolvidas ao longo 

das seções e assim esclarecer melhor as construções textuais. Estas ligações com outros 

capítulos estarão presentes nas notas de rodapé. Assim o objetivo é inter-relacionar os 

conhecimentos presentes em um capitulo correlacionando-o ao outro, expressando 

assim, a dinamicidade vivenciada no decorrer do desenvolvimento do projeto. 

A forma na qual foi desenvolvida a pesquisa é diferente da forma apresentada 

nas seções temáticas. Buscar compreender os espaços dos sujeitos pelos sujeitos, 

ocorreu durante o desenvolvimento do projeto, contudo para apresentar aos leitores 

optou-se em percorrer todo esse processo e demonstrá-lo sem as intercalações do 

Círculo Tutorial, apresentando como estes fomentaram as atividades do Círculo 

Tutorial. Por sua vez, o Círculo Tutorial foi apresentado todas suas etapas, fazendo 

interlocuções com aquilo que já fora construído. 

Outro ponto que merece destaque se refere as citações diretas dos sujeitos da 

pesquisa, isto é, para o Pesquisador/ Formador, tutores e tutorandos utilizou-se letra 

diferenciada, não havendo recuo de texto, enfatizando assim as frases desses sujeitos, 

que de fato são merecedores de destaque. Outra letra diferente utilizada foi para os 

questionário e entrevista realizadas com a professora de matemática e questionário com 

os outros professores das outras áreas dos saberes, a saber, biologia, geografia, história, 

português, artes e inglês. 

Diante a tais informações, a primeira articulação será compreender as relações 

estabelecidas entre o indivíduo, natureza e sociedade, por meio de uma metáfora 

proposta por Ubiratan D’Ambrósio, denominada Triângulo da Vida. Será necessário 

compreender os vértices e os lados do triângulo da vida em A travessia Indivíduo, 

natureza e sociedade: um buraco resta ao peito. O intuito é refletir sobre as relações 

estabelecidas e compreender o que pode sustentar o desenvolvimento deste triângulo. 

Para tanto, busca-se uma breve reflexão sobre a evolução da espécie humana, cultura, 

seu relacionamento com a natureza e entre os indivíduos; e o processo civilizatório 
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característicos das sociedades. Trazer a luz dos fatos, a incompletude dos seres humanos 

e a importância da educação para a sustentação desta metáfora. 

 Em A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro, por meio 

do Projeto Político e Pedagógico (PPP), juntamente com o olhar inveterado de 

educador, descortinar o espaço escolar que apoiou todo o desenvolvimento da presente 

pesquisa. Diretrizes e leis direcionam todas as condutas estabelecidas para corroborar 

com o grande triunfo da escola em formar educandos que consigam se inserir e viver 

com qualidade na realidade imediata.  

Nesta Travessia embarcamos na compreensão do espaço educacional observado 

e delatado pelos sujeitos e, por meio desses, entender o contexto ao qual estão inseridos. 

Para tanto, questionários, entrevistas e grupos focais foram desenvolvidos para obter 

elementos do seu contexto sócio-histórico-cultural que corroborem com atividades que 

seduzam os sujeitos a ensinar/aprender durante o desenvolvimento dos círculos 

tutoriais. 

 O intuito é observar, compreender e analisar os significados conscientes e 

inconscientes, por meio do diálogo, para obter elementos que compõem suas ações 

cotidianas. Compreender a realidade dos sujeitos é adentrar em sua principal referência 

formadora a família servindo de espelho para as eventuais inserções na sociedade que 

estão na base todas as posteriores transformações e formações. Portanto, a delicadeza e 

leveza dos aportes teóricos do programa etnomatemática, psicanalítico e freiriano 

contribuíram para lidar com as informações, com seus saberes e fazeres oriundo das 

diferentes realidades dos sujeitos. 

Ainda velejando, em A Travessia Seduzir e deixa-se seduzir, buscar-se-á 

desvelar o processo formativo ao qual educandos foram acometidos. Para tanto, o aporte 

teórico da psicanálise substanciou a compreensão do conceito grupo, como e porque se 

constituem, refletindo, uma vez mais, ao aprofundar, como ocorre a identificação dos 

indivíduos em grupo, para assim compreender a dinâmica de grupo para propor as 

atividades do CT. Seduzidos pelos aportes etnomatemáticos e pedagógicos libertadores, 

construiu-se o CT, um espaço crítico e formativo, que processualmente, possibilitou 

uma formação crítica e reflexiva.  

Estes aportes trouxeram, à luz dos fatos, como os círculos tutoriais foram 

fomentados pelos aspectos sócio-histórico-cultural dos alunos e do espaço escolar. 

Neste contexto, pretende-se demonstrar a ocorrência estruturante dos círculos tutoriais 

cuja feitura decorreu das impressões dos sujeitos envolvidos na pesquisa, isto é, 
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pesquisador, tutores e tutorandos; e analisar as ações desenvolvidas pelos sujeitos da 

pesquisa. 

Após as travessias chegamos a algum lugar, que pode tanto ser compreendido 

como um lugar que representa o fim das travessias, entretanto, aqui acredita-se que foi 

apenas um lugar de descanso para se conhecer um pouco mais das ações realizadas 

cientes que logo içaremos âncoras e partiremos em outras travessias, conforme a 

construção de nossas vidas e, também, oportunidades que apareceram no decorrer da 

mesma. Refletindo sobre nossas travessias, em Um Novo Olhar Nessa estrada não nos 

cabe conhecer ou ver o que virá, buscamos responder ao questionamento: o que ficou 

de significativo? Ao realizar ações pós diagnósticas com os participantes da pesquisa, 

por meio de grupo focal, questionário e entrevista para a professora de matemática e 

questionário para educadores das outras áreas do saber. Refletir sobre a inter-relações 

promovidas entre as referências teóricas da etnomatemática, psicanálise e pedagogia 

libertadora de Freire, buscando uma compreensão do indivíduo em meio “ao jogo de 

empurra” promovido pelas instituições sociais, apresentado o Círculo Tutorial, uma vez 

mais, como possibilidade de romper com as ideologias dominantes que visam a 

manutenção do sujeito, que não utilizam a educação como prática de liberdade. 
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Triângulo da vida 

Solidariamente, a vida se 

realiza na relação 

indivíduo, o outro e a 

natureza, e suas relações 

que a compõem, isto é, 

os indivíduos existem na 

presença do outro 

instituindo o diálogo, 

característica particular 

de cada meio cultural, 

construindo e intervindo, 

ao ser tangenciado por 

leis que constituem o 

processo civilizatório. 

Indivíduo 

Ao longo das complexas 

modificações sofridas 

pelos humanos em suas 

etapas evolutivas 

compreende-se que a 

evolução da espécie 

humana é fortemente 

marcada por um advento 

crucial, que a partir 

desse, modificaria a 

forma de se inserir, 

compreender e manipular 

o espaço existente: a 

bipedia, 

Outro/sociedade 

Como se estabelece a 

relação indivíduo e 

sociedade? E quais 

mecanismos possibilita 

que o indivíduo 

consiga fazer parte 

deste processo? A ótica 

abordada permeará os 

aspectos inconscientes, 

que é a essência da 

psicanálise. 

Natureza/Etnomatemática 

Refletir está relação 

indivíduo como ser 

constituído socialmente e 

construtor do processo 

civilizatório, traz luz aos 

fatos que para cada 

sociedade faz-se 

necessário compreender o 

contexto sócio-histórico-

cultural  dos indivíduos 

A falta 
O que possibilita a 

compreensão do 

Triângulo Primordial 

da vida? A falta que 

nos coloca em um 

intenso processo de 

busca. 

Educação 
É a educação que 

possibilita 

conhecermos as 

relações do triângulo 

da vida e suas relações 

estabelecidas entre as 

mesmas. É com essa 

que saímos de um 

profundo estado de 

ignorância para 

compreender a luz dos 

fatos,  

Educação 

Sociedade/Outros 

Indivíduo Natureza 

“Buraco no peito” 
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INDIVÍDUO, NATUREZA E SOCIEDADE: UM BURACO RESTA 

AO PEITO 

“Embarco e mando suspender amarras; 

A gente, pelas tostes ordenada, 

A compasso verbera e salsa espuma; 

Bom sócio, enfuna e sopra o vento em popa 

Que invoca a ninfa de anelado crino; 

Tudo a ponto, embarcamo-nos entregues 

Ás auras e ao piloto; eu mesto falo: 

“Não somente um nem dous, amigos, saibam 

O que a deusa das deusas me predisse, 

Para informados ou morremos todos ou da Parca fugimos””. 

Homero Odisséia 

 

“Esclarecimento é a saída dos homens de sua auto-inculpável menoridade” 

Theodor W. Adorno 

 

CÍRCULO TUTORIAL: HORIZONTALIZAÇÃO DOS SABERES 

 

De um programa universitário para a sala de aula, o Círculo Tutorial1 (CT), é 

uma composição de saberes que faz e se refaz pelos sujeitos que o compõem, em um 

sentido amplo de reflexões e críticas que permeiam o contexto dos indivíduos, que visa, 

no contexto deste trabalho, com muito labor, formar gente, os oprimidos, isto é, aqueles 

que são marginalizados pela sociedade. 

Em um Círculo nossa travessia começa, em uma estrutura formada por uma 

origem comum, cujos distanciamentos encontra-se no interior de uma circunferência, 

possuindo, em relação ao centro, distâncias iguais ou menores com relação a um 

determinado ponto. Neste círculo, não há curvas de nível que colocam um ponto acima 

do outro, mas uma vez neste plano conseguimos enxergar melhor o horizonte por meio 

do diálogo, não há hierarquias, mas horizontalização dos saberes dentro do espaço 

educacional. O círculo é completo devido aos inúmeros pontos que o compõem, não se 

sabe onde é o início ou fim, não há como precisar, expressando de maneira cíclica a 

                                                 
1 O CT teve sua origem no Programa de Educação Tutorial em Matemática (PETMAT), no Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás (IME/UFG), com a proposta de trabalhar 

contra as desistências e os baixos índices de aprovação que assolam a disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral I, ministrada durante o primeiro ano do curso de matemática. Assim sendo, surge o projeto 

“Vivenciando o Cálculo no curso de Matemática” que fomentou a formação dos círculos tutoriais. Este 

visava o desenvolvimento de atividades que contemplassem os conceitos da já referida disciplina, 

indagando e questionando os sujeitos, de modo a oportunizar que os mesmos compreendessem suas 

dificuldades, fortalecendo sua autonomia, confiança, entre outros. Aqui buscaremos uma formação que 

contemplem, entre esses já citados, outros saberes partindo do contexto de vida dos indivíduos de maneira 

holística. 
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continuidade de nossas ações que faz e se refaz ao longo de nossa vida no espaço 

cultural vivenciado. 

Mas não é qualquer círculo, é um tutorial, que não visa tutelar, isto é, exercer 

uma autoridade sobre o outro mais dialogar para possibilitar melhores acordos, dentro 

de um círculo que se refaz cotidianamente. Tal grupo visa a atuação ativa de todos os 

membros do grupo para a construção do conhecimento, pautando-se na não 

hierarquização. 

[...] mesmo que cada membro assuma funções e lideranças distintas no 

contexto do processo gestor do grupo, isso não irá ganhar o 

significado de ordenação de poder, ou seja, não significará a formação 

de graus diferenciadores de níveis de poder, mas sim o fortalecimento 

do protagonismo mútuo. Todos elaboram, todos criam, todos opinam, 

todos assumem funções de liderança (FERREIRA; RIBEIRO, 2013, 

p.94). 

 

 Assim, o papel do tutor visa compartilhar, promover trocas, orientações 

buscando a formação de todos os membros com dedicação e paixão. Parafraseando 

Freire (1996) o tutor forma e forma-se em contato dialógico com os educandos, ao 

promover ações que fortaleçam a dinâmica social do grupo ao construir ações que 

possibilite o amadurecimento e autonomia dos educandos. O Círculo Tutorial busca 

uma visão holística e transdisciplinar de mundo (FERREIRA; RIBEIRO, 2013). 

 Tal fato, possibilitará inserir os sujeitos em uma formação política na 

supracitada horizontalização dialógica. Um grupo que vise a transformação do sujeito 

por meio de ações dialógicas, visa constituir-se “ a partir da autocompreensão de cada 

membro como sujeito político, como gestor, como agente de mudança” (FERREIRA; 

RIBEIRO, 2013, p.95). Mudanças que poderão contribuir com a (re)organização interna 

dos sujeitos, e consequentemente com o outro e o contexto ao qual este sujeito está 

inserido, pois quando o diálogo com o outro modifica, as relações ganham outros 

sentidos e significados. Portanto, com tal reflexão inicial iremos aprofundar e embarcar 

nesta travessia para compreender mais sobre os sujeitos e suas relações em nossa 

cultura, para assim propor atividades transformadoras que emancipem os sujeitos, de 

modo que, se tornem críticos e reflexivos sobre sua forma de ser, compreender e atuar 

em sua sociedade. 

 O Círculo Tutorial, na perspectiva dessa pesquisa, está preocupado em conhecer 

o contexto sócio-histórico-cultural com grande ênfase no primeiro grupo ao qual os 
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indivíduos estão inseridos, isto é, a família, para que os mesmos reflitam criticamente 

sobre sua própria história de vida para contribuir com sua aprendizagem.  

 

FAMÍLIA: O ESPELHO DO AMANHÃ 

 

 A família demonstra o estreito reflexo de uma sociedade em busca de uma 

identidade, preocupando-se em educar, formar e inserir, depositando seus desejos e 

frustrações sobre os sujeitos/filhos na travessia a cultura. A família está presente na base 

das posteriores transformações acometidas na vida do indivíduo, fatos que serão melhor 

refletidos nas próximas subseções. Entretanto, neste cumpre-se deixar claro que tipo de 

família estamos falando, a tradicional ou de outras configurações incluindo a 

tradicional? Refletir sobre a segunda opção enfatizando o conceito de família é o que 

iremos abordar. Mas, por que? Tal fato deve-se por acreditar que a família é nuclear na 

vida dos indivíduos, na sua forma de pensar, sentir e querer, algo que está diretamente 

correlacionado as suas condutas morais, éticas e políticas, onde quer que estejam a 

família ajuda (ou atrapalha) sulear2 a vida dos indivíduos. E que, com a ocorrência de 

tal fato, possibilitará que os indivíduos construam novas formas de obter conhecimento. 

Assim sendo, tais traços formativos são levados em suas faces e atitudes para o espaço 

da diversidade construída pela escola, campo fértil para compreender a formação 

familiar desses indivíduos em suas atitudes cotidianas expressas por meio da linguagem 

em suas diversas ramificações. 

 Ao longo de vários anos a família vem sofrendo novas configurações. A 

primeira é caracterizada pela família tradicional, que foi marcada pelo patrimônio, onde 

o pai era visto como a encarnação familiar de Deus3, não havendo contestações as suas 

ordens e autoridade. O segundo tipo configuração familiar que foi surgindo, passou a 

ser fruto do amor romântico, pois, devido a novas organizações econômicas e políticas a 

autoridade paterna, regida pela força, cede espaço para entrada de um pai amoroso, 

tolerante, amado e respeitado tais princípios pautam-se na compaixão, que aos poucos 

começa a ser destituídos de sua autoridade possibilitando ressurgir a figura do feminino 

                                                 
2 Em oposição ao tradicional nortear utilizado com referência como um único caminho a ser seguido, o 

Norte que expressa a hierarquia que deve ser respeitada dos grandes e poderosos, sempre presente nos 

mapas que induzem inconscientemente as pessoas a acreditarem que os países que estão no Norte são 

melhores dos que estão no Sul, contudo, o caminho do Sul, é de igual importância ao dar voz aos os 

oprimidos e esfarrapados da terra (CAMPOS, 1999). 
33 Vale ressaltar que, tais configurações dependem da sociedade ao qual os sujeitos estão inseridos, 

entretanto, buscamos enfatizar sobre as características da sociedade ocidental. 
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(ROUDINESCO, 2003), sendo estas também responsáveis pela formação psíquica e 

carnal dos indivíduos. A terceira configuração, a família moderna e contemporânea ou 

pós-moderna, pauta-se na perspectiva amor e prazer, sendo atemporais, isto é, enquanto 

existir amor e prazer está perdura, ganhando outra face ao perder a força divina e 

consolida-se como acordo consensual, se estendendo a durabilidade do amor, abrindo 

precedentes para a lei do divórcio, fato que instaura o medo na sociedade de que as 

mulheres pudessem dominá-la, pois com o divórcio o homem passa a ter 

responsabilidades para com o filho e caso não as tivessem deixar-se-ia de ser pai 

(ROUDINESCO, 2003). 

O que se instaura é que está presente fundamentalmente no matrimônio, o amor 

e o desejo, o sexo e a paixão. Segundo Roudinesco (2003) o processo edípico4 

construído pela psicanálise aponta três fenômenos marcantes: 

 

[...] a revolução da afetividade, que exige cada vez mais que o 

casamento burguês seja associado ao sentimento amoroso e ao 

desabrochar da sexualidade feminina e masculina; o lugar 

preponderante concedido ao filho, que tem como efeito 

‘maternalizar’ a célula familiar; a prática sistemática de uma 

contracepção espontânea, que dissocia o desejo sexual da procriação, 

dando assim origem a uma organização mais individual da família 

(p.96). 

 

 Nesta perspectiva, o poder dos pais fica cada vez mais abstrato com a 

maternalização da família devido a emancipação das mulheres no século XVIII, por 

meio de organizações políticas de movimentos feministas, ampliando principalmente no 

campo da sexualidade. Os homens começam a perder o direito sobre o corpo das 

mulheres, o que culmina com o desabrochar da sexualidade feminina, evidenciando ao 

mesmo tempo o sexo e o gênero. 

Com os avanços da tecnologia científica e as variações nos costumes das 

diferentes sociedades a mulher passam a ter controle do corpo e da procriação partindo 

dos diferentes métodos contraceptivos às inseminações artificiais, ín vitro, barrigas de 

aluguel e a, complexa e polêmica, clonagem. Tal fato, leva a possibilidade da 

construção de famílias sem a necessidade de coito sexual, ou sem filhos negando a 

maternidade, principalmente com os homens estando diretamente correlacionados com a 

criação dos filhos, possibilitando novas configurações de famílias reavaliando a 

instituição do casamento, reflete Roudinesco (2003). 

                                                 
4 Refere-se ao Complexo de Édipo que logo nos próximos subtítulos será melhor esclarecido. 
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Neste contexto, possibilitou que os homossexuais, a partir de 1965, desejassem 

constituir família sob os moldes da família tradicional, onde gays e lésbicas 

reivindicavam o direito à paternidade/maternidade, assim “inventaram uma cultura da 

família que não passava, sob muitos aspectos, da perpetuação do modelo que haviam 

contestado e que já se encontrava ele próprio em plena mutação” (ROUDINESCO, 

2003, p.181). 

 Neste contexto, chega-se a compreensão que apesar de todas as modificações 

sofridas pela família, mesmo com o medo de se dissolver, esta se reorganizou não 

hierarquicamente, mas horizontalmente em diferentes redes garantindo a continuidade 

das gerações. Os filhos são concebidos fora dos laços matrimoniais sendo tratado com 

bastante naturalidade; o casamento perdeu a sacralidade pela união afetiva dos 

cônjuges; e mesmo diante de tais “desordens”, estes não conseguiram suprimir a 

civilização. 

 Apesar das várias instituições desestruturadas (igreja, nação, pátria, partido) a 

sociedade no auto do seu desespero busca na família, com suas múltiplas configurações 

horizontais, 

 

“a resistência à tribalização orgânica da sociedade globalizada. E 

provavelmente alcançará isso – sob a condição todavia de que saiba 

manter, como princípio fundador, o equilíbrio entre o um e o múltiplo 

de que todo sujeito precisa para construir sua identidade” 

(ROUDINESCO, 2003, p.199). 

 

O que ocorrerá é que a família se reinventará para as próximas gerações futuras. 

Portanto, a família referida ao longo desta pesquisa assume essas o conceito da 

diversidade sob múltiplas configurações ao qual o indivíduo buscará se identificar com 

tais sujeitos, onde as diversas configurações de pai e mãe estão presentes em nossa 

sociedade se assumindo como referência para a vida dos sujeitos, não necessariamente 

os pais e mães biológicos das famílias tradicionais, mas aqueles, que nas diferentes 

organizações familiares, promovem a travessia dos indivíduos a cultura ao servir de 

referências, de espelho, no processo de identificação dos mesmos. 

 Ao refletir sobre o Círculo Tutorial e a família buscar-se-á compressão dos 

sujeitos em seus contextos sócio-históricos-culturais, aprofundando para possibilitar 

uma formação que vá além de conceitos pré-estabelecidos, mas que se preocupe com a 

                                                 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
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complexidade dos indivíduos sob diferentes perspectivas. Assim o Triângulo da Vida 

contribuirá com tal entendimento. 

 

O TRIÂNGULO DA VIDA 

 

Compreender o Círculo Tutorial é atravessar imensidões extensas e profundas 

cuja desconhecimento é grande requer cuidados especiais e coragem. É lançar-se em um 

navio em busca do desconhecido para conhecer-se e testar seus limites podem levar a 

caminhos inimagináveis. Deixar ser levado pela sedução da travessia permite conhecer 

misteriosas satisfações, prazeres, medos, falhas e fraquezas; estar seduzido conduz 

inconscientemente aos desejos desconhecidos, escolhas que conduziram nossas vidas e 

com a ajuda de outros, ao compartilhar ideias e vivencias, possibilita perpassar pelas 

diversas situações nos mais revoltosos mares, mesmo que pareçam impossível.  

Portanto, assim como Ulisses (HOMERO, 2009), que desvelou, aos poucos, o 

canto e o encanto das sereias ao ser informado dos perigos que o espreitava, é que se 

navega rumo aos mistérios do Círculo Tutorial, que carrega em sua essência, o 

Triângulo da Vida, que rege os indivíduos e consequentemente os grupos, com o intuito 

de compreendê-lo para lançar-se em um processo de formação. 

Imagine que ao acordar após boas horas de sono, em uma casa de passeio à beira 

de um rio, ouve-se pássaros diversos ressoando belas cantorias, acompanhados pela 

regência das águas do rio que se chocam contra as pedras e margens, sempre seguindo 

seu fluxo. Um indivíduo se espreguiça vagarosamente, contraindo e relaxando sua 

musculatura, calça seu chinelo e se levanta da cama, abre a porta e vai em direção a 

margem do rio, sentindo levemente, em seu rosto e pés, o orvalho da manhã. Ao chegar 

à margem do rio, audição, visão, tato e olfato aguçam-se, distinguindo o cheiro das 

flores e a sensação gélida da areia, agacha-se e lava o rosto. Ao terminar, fica ereto e 

contempla a beleza do nascer do sol em meio a aves, sons e cheiros. De repente, alguém 

o abraça enquanto está distraído com o nascer do sol, o afaga e seus lábios se tocam e, 

posteriormente, diz, “bom dia”, o qual é retribuído com o mesmo gesto. Abraçam-se e 

contemplam juntos o fim do nascer do sol. 

Neste exemplo, há uma breve demonstração da vida que pulsa incessantemente, 

em um período de tempo que decorre entre o nascimento e a morte, entre o início e o 

fim das ações cotidianas. Vida que se desenrola na existência e presença do outro 

racional ou não. 
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Ser incompletos nos lança no intenso procurar de significados que possibilita 

entender a vida e as relações que a compõem; compreendê-la faz parte da natureza 

humana inconclusa que gerou nossa educabilidade. Educação pode ser considerada a 

chave para as transformações sociais, o que de certo modo revela ou busca revelar o 

complexo jogo da vida. Desse modo, entender as relações que corrobora ao 

entendimento do conceito de vida, possibilita construir inferências futuras que aqui 

pautar-se-á no Triângulo Primordial da Vida, fato que possibilita detalhar a dinâmica do 

Círculo Tutorial. 

Solidariamente, como possibilidade de entendimento e não determinismo, a vida 

se realiza na relação5 indivíduo, outro e natureza. Os indivíduos existem na presença do 

outro, instituindo, desse modo, o diálogo, característica particular de cada meio cultural, 

construindo e intervindo ao ser tangenciado por acordos que estabelecem condições que 

dão contorno ao processo civilizatório (cultural) de cada sociedade.  

Vale ressaltar, para que não aja a dubiedade de pensamento, um ponto 

nevrálgico dessa pesquisa, esclarecer um pouco mais o que entendemos por processo 

civilizatório, que está fortemente ligado com a cultura no qual o indivíduo é copartícipe. 

Assim, processo do latim procedere, significa modos ou maneiras de agir ou um 

conjunto de medidas que requerem tomadas de decisões para atingir algum objetivo, 

etimologicamente caminhar para frente (ABBAGNANO, 2007), neste viés, optamos por 

processos que impliquem que a civilização/cultura entrelaçasse, que não seja estanque, 

mas, pelo contrário, que esteja constantemente em movimento, não ocorrendo a 

manutenção de pensamento e comportamentos. O processo está diretamente 

correlacionado, não apenas com aquilo que somos devido à nossa herança cultural, mas 

ao que a sociedade produz e transforma (MIARKA, 2011).  

E civilização? A civilização pode se referir à cultura de uma determinada 

sociedade, pois as sociedades possuem determinados modos de compreender, inferir e 

organizar-se por meio de princípios filosóficos, técnicas e instrumentos, entre outras, 

que contribua com a manutenção da vida. 

 

A civilização constitui, como se pode dizer, o arsenal, isto é, o 

conjunto dos instrumentos de que uma cultura pode ser entendida 

como a “resposta” dada por um grupo de homens ao “desafio” 

representado pelas condições da realidade biológica física e social em 

                                                 
5 “As relações [lados] resultam de princípios da fisiologia [alimentação, cruzamento...] e da ecologia” 

(D’AMBRÓSIO, 2008, p.57). 
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que se encontram, pode-se dizer que uma “civilização” é o conjunto 

de armas que uma cultura forma para enfrentar o “desafio”. Essas 

armas são constituídas, em primeiro lugar, pelas formas simbólicas, 

isto é, pelo conhecimento, pela arte, pela moralidade, pela religião, 

pela filosofia, etc, que condicionam e ao mesmo tempo são 

condicionadas por essas técnicas (ABBAGNANO, 2007, p.143). 

 

De fato, o processo civilizatório é fomentado pelas experiências realizadas por 

nós, ao serem articuladas com nosso contexto sócio-histórico-cultural, para construir 

projetos futuros e se transformar continuamente, por meio um conjunto de aspectos que 

é característico da vida intelectual, moral, material e artística de uma época, região, país 

ou de uma sociedade. 

Outro ponto, é também compreender o processo civilizatório como oposto à 

barbárie, a selvageria impensada a crueldade ou desumano, que pode ser promovida 

tanto por aqueles que agridem a cultura do outro, os ditos bárbaros, que por sua vez, 

vivenciam certo processo civilizatório, em uma visão grega oposta da romana, quanto 

internamente pelos próprios indivíduos de uma sociedade (MATTÉI, 2002). Portanto, as 

sociedades buscam esforços para produzir dispositivos que separem civilização da 

barbárie, para construir melhores acordos de se viver, continuamente lidar-se-á com 

suas insatisfações, renovando e progredindo, diferentemente de construir mecanismo 

para uma a manutenção arcaica das pessoas frente ao estado de leis. Tal fato será salutar 

para a compreensão do que o título dessa seção faz inferência, o Triângulo da Vida. 

Para melhor compreensão apresenta-se o Triângulo Primordial cuja tessitura 

expressa a complexidade, de maneira simples, da realidade dos seres humanos nas 

diversas regiões deste planeta. 

Portanto, busca-se compreender o triângulo sob, inicialmente, o olhar que o 

originou, o etnomatemático. Posteriormente, aprofundaremos com base em outras 

referências teóricas, com visões diferenciadas, mas com pontos em comuns, 

principalmente nos aportes teóricos libertadores de Freire e da psicanálise. Estes falam 

de lugares diferentes, entretanto possuem pontos comuns e ligações salutares, mesmo 

em contextos diversos. Assim, possibilitam que os aventureiros enxerguem sobre o 

ombro de gigantes, o que de certo modo, possibilita termos uma visão ampla de todo o 

processo, fato necessário para iniciar as iminentes travessias.  

Como é travessia, incerta, e não caminho, que é certo, é necessário levar na 

bagagem conhecimento para lidar com o desconhecido e as adversidades que a travessia 

nos impõe, perpassando pelo processo formativo denominado Círculo Tutorial. Tais 
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conhecimentos e inter-relações as vezes pode ser considerado excessivos, mas 

encaremos com uma borda, como um a mais, que só foi possível ao partir do que foi e 

continua sendo essencial, fato que possibilita uma visão mais detalhada de todo o 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Triângulo Primordial 

 

A integridade do triângulo depende das relações estabelecidas pelos seus 

vértices, e a morte de um implica na inexistência dos outros. O triângulo deixa de existir 

se um dos seus lados desaparecem. A rigidez da sua estrutura depende de seus vértices e 

lados. Se estão bem interligados, possibilita compreender a realidade existente e a vida 

que a ela se agrega. Caso tal fato não ocorra, possibilita a ocorrência de crises e 

desequilíbrios, situações pelas quais tem passado a humanidade “e que se manifesta em 

arrogância, prepotência, iniqüidade, indiferença, violência e um sem número de 

problemas que afetam nosso dia-a-dia” (D’AMBRÓSIO, 2005, p.71). 

Compreender as relações que são construídas pelos vértices do triângulo é 

salutar, no sentido de compreender como ocorre a continuidade da vida, e também as 

características que irão compor o Círculo Tutorial. Portanto, na sequência buscaremos, 

brevemente, demonstrar tais relações. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Relação Indivíduo e Natureza 
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A relação indivíduo e natureza se desenvolve ao observar a realidade na qual 

este se encontra imerso, somando-se as possibilidades de intervenções. Tal fato 

possibilita sua sobrevivência ao modificar o que é imediatamente sensível, adaptando, 

assim, as condições adversas do nicho em que se encontra. Diante disso, subordina a 

natureza à sua vontade, ao desenvolver artefatos e mentefatos6 que modificam certos 

elementos da natureza, contribuindo com a sua sobrevivência. O elo formado entre 

indivíduo e natureza são os instrumentos (D’AMBROSIO, 2008). 

A conexão entre indivíduo e o outro é estabelecida por meio de laços afetivos, 

emocionais, afinidades e preferências, sendo os pais, ou as figuras que representam os 

mesmos, os primeiros referenciais. Estes ao utilizar de mecanismos do recalque, inserem 

os indivíduos no processo civilizatório, isto é, recalque, a curto modo é um processo que 

possibilita as ideias e as representações pulsionais a permanecer no inconsciente7, no 

qual esses aprendem por meio de relações ambivalentes ao identificar-se com 

aqueles que eles adotam inconscientemente como referenciais. Desse modo, aprende-se 

a gostar ou não, amar ou odiar, respeitar ou desprezar, confiar ou temer, o que perpassa 

pelos referenciais formativos, cuja primeira leitura faz-se por meio da família. Toda essa 

profusão de sentimentos é atravessada pela linguagem, na qual emoções, afinidades e 

preferências se manifestam pela comunicação. Consequentemente, as conexões entre 

indivíduo e sociedade são intermediadas por ambas, comunicação e emoções. 

(D’AMBROSIO, 2008). 

Por fim, há a ocorrência do terceiro lado, que se dá entre natureza e sociedade, a 

sociedade subordina a natureza às suas necessidades e preferências. Essa subordinação 

ocorre por meio das relações de trabalho, com a formação de sistemas de produção que 

determinam estruturas de poder, relacionando hierarquicamente oprimidos e 

opressores8. Essa última relação dar-se-á pela relação trabalho e poder 

(D’AMBROSIO, 2008). 

Viver com os outros civilizadamente ocasiona o recalque dos nossos sentimentos 

amorosos ou agressivos, como possibilidade de construir melhores acordos com o(s) 

                                                 
6 “Embora muito próximo à nomenclatura abstrato/concreto, prefiro artefato/mentefato, pois abstrato e 

concreto se referem à maneira de captar os fatos, enquanto, ao falarmos em artefatos e mentefato, estamos 

nos referindo à geração dos fatos” (D’AMBRÓSIO, 2005, p.53). 
7 Longo a frente enfatizaremos melhor tal conceito. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
8A liberdade do oprimido ocorre quando este ao reconhecer-se oprimido se modifica e conscientiza o 

opressor por meio de ações dialógicas, para que, com o passar do tempo, tão relação inexista. 
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outro(s) em nome do processo civilizatório, ou seja, acordos culturais que torna possível 

o convívio em grupo. Portanto, esses desejos buscam, por meio do processo de 

identificação9, a obtenção das satisfações das pulsões, e nesse intenso procurar, seja em 

objetos ou no outro, busca-se suprir os desejos iniciais. Contudo, procura-se algo que 

será paliativo, instaurando o processo da falta que movimenta nossa vontade em busca 

dos nossos ideais. Esse intenso movimento de busca é que possibilita construir as 

relações dos lados do triângulo primordial da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: O triângulo primordial da vida e seus elos de ligação 

 

Lançar-se no intenso processo de busca da completude é o que propicia afirmar 

que procuramos ser mais10, transcender11 ou sublimar12, cujo intuito é adquirir a paz 

interior. Contudo, diante do sistema econômico que busca o lucro e promove o 

individualismo, fica difícil a tarefa de alcançar a paz, pois o capitalismo selvagem tem 

gerado limitações na forma de agir, atuar e pensar. Promove desigualdades de ordem 

econômica, de direitos e deveres; sobreposição de raças e credos; violências físicas e 

psicológicas, medos produzidos pelo sistema para controlar, obter lucro e aplicar os 

interesses de poucos; ódio entre as pessoas, sociedades e nações. Tudo isso com a falsa 

ilusão do gozo pleno, do tudo pode e do imediatismo para suprir a falta, que só aumenta 

                                                 
9 O conceito de recalque e inconsciente estão pautados no campo teórico da psicanálise, sendo melhor 

explicados nas seções subsequentes. 
10 Termo utilizado por Paulo Freire (1996) que culmina com a assunção do indivíduo. 
11 Transcendência no sentido holístico, que vai além do simples sobreviver para promover modificações 

que acarretem na paz interior. (D’AMBRÓSIO, 2001; 2008). 
12 Sublimação, conversão da energia sexual em outros fins, como viver civilizadamente com outro. 
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a ansiedade, carência e angústia ao fantasiar que podemos ser completos por meio desse 

sistema.  

Neste contexto, busca-se compreender um pouco mais sobre o triângulo 

primordial da vida, seus vértices e seus elos de ligação. Busca-se compreender os 

elementos característicos do ser humano, sua relação com outro/sociedade, a 

importância do contexto sócio-histórico-cultural por meio da etnomatemática, do 

indivíduo e do processo que possibilita entender e sustentar o triângulo primordial da 

vida ao suprir a dimensão conflituosa do ser. Entender tais pontos é preocupar-se com a 

ontologia do ser, fato salutar para propor ações educacionais que vise a transformação 

dos indivíduos, aqui construídas pelos processo do Círculo Tutorial. 

 Portanto, em a Bipedia! O que ela nos acometeu? o intuito é refletir sobre o 

indivíduo, discutindo a importância de algumas particularidades que são características 

da espécie humana, para compreender um pouco sobre a forma de ser e atuar em 

determinadas situações. Para tanto, faz-se necessário refletir e compreender um pouco 

sobre alguns olhares, como possibilidade de entender a evolução da espécie humana, o 

que pode possibilitar entendimento do indivíduo em suas atitudes conscientes ou 

inconscientes, que influenciam o ser a construir as relações com os outros/a sociedade 

em determinada realidade que o circunda.  

Vale ressaltar, que este é apenas um ponto de vista entre tantos outros, mas que 

se adequa melhor, em nosso julgar, ao constructo teórico aqui presente. Entender o ser 

para além das evidências será o caminho, pois de fato formar um grupo que busque 

transcender sua condição é ver além das aparências. 

 

BIPEDIA! O QUE ELA ACOMETEU? 

 

O Círculo Tutorial, primeiramente, é constituído por seres humanos e diante a tal 

fato cabe a nós entendermos um pouco mais sobre as características particulares destes 

indivíduos, já que buscamos construir educações que busquem ser efetivas frente aos 

mesmos, para possibilitar travessias que os levem ao encontro do conhecimento e sobre 

si mesmos. 

Portanto, ao longo das complexas modificações sofridas pelos humanos em suas 

etapas evolutivas compreende-se que a evolução da espécie humana é fortemente 

marcada por um advento crucial, a bipedia, que modificaria a forma de se observar, 

inserir, compreender, analisar e modificar o espaço existente. Esta coadunou a liberação 
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das mãos ao potencial criativo de se trabalhar com maior precisão os objetos existentes 

a sua volta, fortemente influenciado pelo “polegar opositor direito13” capaz de produzir 

o movimento de pinça, pressão e precisão necessário a tal evolução, esteve na base para 

as transformações não só biológicas mais de inserção do ser humano. 

A bipedia, ao liberar as mãos da função locomotora, precedeu a matéria viva 

capaz de reflexão, cujas etapas anteriores visavam apenas a sobrevivência por meio de 

instintos essenciais para a permanência em determinado nicho ecológico. A matéria 

inanimada tornou-se viva e, posteriormente, tornou-se capaz de refletir ao expressar 

uma reflexão dupla: perceber sua existência e pensar sobre si e, conscientes da sua 

existência, intervir no universo. Esta etapa instintiva foi marcada por outras até chegar 

ao que nos representa hoje. 

 

* A MATÉRIA INANIMADA: 

1º patamar: A auto-organização 

2º patamar: A auto-reprodução 

* A MATÉRIA VIVA: 

3º patamar: A individuação 

4º patamar: A proteção da memória e da especificidade genéticas 

5º patamar: A reprodução sexuada 

6º patamar: A associação celular 

7º patamar: A vertebralização 

8º patamar: A homeotermia 

9º patamar: A proteção da descendência 

10º patamar: A bipedia 

* A MATÉRIA VIVA CAPAZ DE REFLEXÃO: 

11º patamar: A reflexão (JORGE, 2008, p.163). 

 

Nesta perspectiva, o texto aqui construído está preocupado em examinar, à luz 

das contribuições psicanalíticas, sobre o inconsciente, enfatizando a sexualidade e a 

linguagem, pontos ditos essenciais para a construção do Círculo Tutorial, cuja a 

sexualidade dos integrantes foi abordada de diferentes modos se tornando um ponto 

forte desta pesquisa, ou seja, em poucas palavras, tendo prazer como meta, no caso 

educacional obter prazer ao apropriar-se do conhecimento; e o diálogo/linguagem 

reflexivas que atravessa todas as ações a serem desenvolvidas neste grupo de estudo. 

                                                 
13 Documentário Ilha das Flores enfatiza a importância de maneira mais detalhada sobre este importante 

membro único de nossa espécie. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg>. 

Acesso em: 09 junh 2015. 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
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Segundo, Jorge (2008), a duas teorias buscam compreender a origem da bipedia. 

A primeira de Claude Owen Lovejoy14 enfatiza que a bipedia nos humanos é uma 

maneira ineficiente de locomoção, propondo que tal fato pode ter ocorrido pela 

necessidade de transportar coisas, “supostamente na coleta de alimentos feita pelos 

machos para que suas fêmeas tivessem mais energia reprodutiva” (JORGE, 2008, 

p.164). Lovejoy apresenta, que os humanos fossem monogâmicos devido ao fato de 

seus caninos serem pequenos “A relação entre caninos pequenos e monogamia é 

estabelecida pelo fato de que na maioria das espécies de primatas, os machos são 

dotados de dentes caninos grandes para utilizarem em disputas pelo maior número de 

fêmeas” (Idem, p.164). Contudo, a falhas na teoria de Lovejoy com referência que a 

bipedia é ineficiente, pois o mesmo compara a espécie humana com quadrupedia nos 

cavalos e cachorros, que segundo pesquisadores de Harvard deveriam ser comparados 

com os chipanzés. 

A segunda teoria proposta pelos antropólogos P. Rodmans e H.McHenry, 

correlaciona com as mutações ambientais produzidas em decorrência da diminuição de 

florestas e o surgimento de savanas, “É preciso ressaltar que a passagem para a postura 

ereta exclusiva se deu de modo gradativo e conviveu muito tempo com a braquiação, 

isto é, o deslocamento entre as árvores balançando de galho em galho” (Idem, p.165). 

Apesar das diferenças, a bipedia é reconhecida pelos teóricos, da primeira e 

segunda teoria, como sendo o acontecimento mais importante, apesar de não estarmos 

plenamente adaptados. Tal fato tem ocasionado problemas de coluna como lumbago e 

artrose, ou “simplesmente” joanetes e varizes. 

Com a liberação das mãos e do crânio do conjunto facial, a bipedia está na base 

das transformações dos seres humanos, pois a verticalidade, ao influenciar no aumento 

endocraniano, de certo modo contribuiu para a formação de um órgão complexo que 

proporcionalmente ocupa cerca de 2% do espaço corporal (RODRIGUES, 2015), em 

um corpo de 80kg. O emparelhamento entre a mão, cérebro e boca, pode ter sido o 

responsável pela separação dos hemisférios cerebrais, que propiciou o surgimento da 

linguagem, sendo que “a adoção da bipedia, com seu enorme potencial evolutivo a 

partir da liberação dos membros superiores para fins manipulativos, esteve na base de 

todas as posteriores transformações” (JORGE, 2008, p.164). 

                                                 
14 Anatomista e especialista em locomoção, em 2007, Lovejoy foi eleito para o United States National 

Academy of Sciences. 
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As tarefas entre homens e mulheres obtiveram outro significado. Uma 

possibilidade é que, ao repartirem-se entre a caça15 e a coleta de frutos e raízes16 

propiciaram a coletivização das atividades nas savanas e a ocorrência do 

desenvolvimento da vida psíquica e social17. Desse modo, a sobrevivência passou a ser 

garantida, o que possibilitou a produção de técnicas e instrumentos para intervir e 

modificar o suporte18 existente. 

 

A invenção da lança veio dar ao homem uma maior segurança para o 

abate de presas, que são, em geral, maiores e mais fortes que ele. 

Lanças de madeira, de cerca de 2,5 metros, aparecem há cerca de 250 

mil anos. Sua utilização, coordenação muscular, percepção de alvo, 

reconhecimento de partes vulneráveis da presa, mostram o 

desenvolvimento de uma grande capacidade de observação e análise 

(D’AMBROSIO, 2005, p. 20-21). 

  

Os humanos foram influenciados pelo advento do fogo, que introduziu novos 

recursos para lidar com a sobrevivência: “O fogo, utilizado amplamente a partir de 500 

mil anos, dá a alimentação características inclusive de organização social” 

(D’AMBROSIO, 2005, p. 19). 

A transição da caça desorganizada para a organizada, cujo intuito era abater 

manadas, possibilitou a formação de grupos visando interesses comuns, com estruturas 

de lideranças organizadas hierarquicamente. Houve a organização do espaço e divisão 

das tarefas, tornando complexa a forma de viverem socialmente. A noção de espaço e 

tempo torna-se necessária para a organização social, uma vez que tal fato propiciou a 

“mais importante transição conceitual da história da humanidade” (D’AMBROSIO, 

2005, p.20), a saber, a agricultura.  

Devido a variabilidade de obtenção alimentícia19, a espécie humana pode viver e 

reproduzir-se em quase todas as regiões do planeta, seja em florestas tropicais, cerrado 

                                                 
15 A carne vermelha possibilitou a evolução humana, o que corroborou com o que o homem é hoje, “a 

incorporação do hábito de comer carne à dieta parece-me ter sido uma mudança evolutiva de enorme 

importância que abriu um novo e vasto campo evolutivo” (ROBINSON, apud LEAKEY, Richard, 1995, 

p.68). 
16“A combinação entre a caça às fontes de carne e a coleta de alimentos oriundos de vegetais como 

estratégia sistemática de subsistência é singularmente humana” (LEAKEY, 1995, p.67). 
17 Caçavam, comiam e conviviam em grupo fortalecendo laços afetivos e emocionais; 
18 “O suporte é o espaço, restrito ou alongado, a que o animal se prende “afetivamente” tanto quanto para 

resistir, é o espaço necessário a seu crescimento e que delimita seu domínio. É o espaço em que, 

treinando, adestrado, “aprende” a sobreviver, a caçar, a atacar a defender-se num tempo de dependência 

dos adultos imensamente menos do que é necessário ao ser humano para as mesmas coisas” (FREIRE, 

1996, p.29). 
19 “[...] a carne desempenhava um papel importante na vida diária de nossos ancestrais. Mais ainda, a 

nova estratégia de subsistência de obtenção, não apenas de alimentos de origem vegetal, mas também de 
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ou regiões desérticas, por gerar artefatos e mentefatos para desenvolver a agricultura e 

lidar com as adversidades. Tal fato sobrepujou a evolução biológica, passando a ser 

adaptativa em consequência da evolução cultural ou tecnológica (D’AMBROSIO, 2005; 

LEAKEY, 1995). 

Diante dessa evolução biológica e adaptativa com o advento do fogo e da 

linguagem, percebemos, sem a presunção de verdade absoluta, que os indivíduos foram 

socialmente constituídos. A evolução individual é também social, e ao perceber a 

existência de outros desenvolveu-se a linguagem falada, inicialmente precedida da não 

falada, modificando a nossa forma de relacionar com o suporte existente. 

A linguagem possibilitou o conhecimento de sua consciência introspectiva e 

perceber a existência de outros ao construir e dividir o mundo. Esta permanece 

exclusivamente nos humanos20, modificando a forma de relacionarmos uns com os 

outros, unindo grupos e separando-os de outros, em decorrência da riqueza cultural 

diversificada, socialmente construídas entre grupos em nosso mundo. Tal fato se deu a 

partir da existência do modo de vida complexo, diante do aumento da organização 

social e econômica. Acredita-se que a linguagem tenha evoluído com o primeiro 

aparecimento do gênero Homo. 

 

A seleção natural, portanto, teria reforçado firmemente a capacidade 

de linguagem. Em consequência, o repertório básico de sons dos 

símios primitivos [...] teria se expandido e sua expressão se tornado 

mais estruturada. A linguagem, como a conhecemos hoje, emergiu 

como um produto das exigências da caça e da coleta (LEAKEY, 1995, 

p.119). 

 

Por meio da linguagem é possível verbalizar as formas de ver e compreender o 

outro em seu suporte; este, ao ser compreendido, atribuindo-lhe sentido e significado, 

tornou-se em mundo, construído pelas mãos humanas em decorrência de todo processo 

evolutivo vivenciado pela espécie. Perceber o outro possibilitou refletir sobre sua forma 

de ser e estar no mundo ao intervir e fazer a vida tornar-se existência, que só ocorre na 

presença do outro. A existência possibilita depreender o universo anteriormente 

                                                                                                                                               
carne vermelha, provavelmente exigiu uma organização social e cooperação significativas” (LEAKEY, 

1995, p. 61). 
20 Acreditava-se que a mentalidade e o comportamento humanos eram exclusivos de nossa espécie. 

Contudo, “[d]esde 1960, esta parede de exclusividade vem desmoronando de modo constante, com a 

descoberta de que os macacos podem fazer e utilizar ferramentas, usar símbolos e reconhecer-se como 

indivíduos na frente de um espelho” (LEAKEY, 1995, p.117). 
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inteligível, pois “[é] a “outredade” do não eu, ou do tu, que me faz assumir a 

radicalidade de meu eu” (FREIRE, 1996, p.24). 

Outro ponto importante para se compreender a espécie humana é a exclusividade 

na forma de se relacionar afetivamente e sexualmente com o outro. A atividade sexual 

humana não é só para fins reprodutivos, para manter a espécie humana, mas para suprir 

as lacunas afetivas e sexuais ocasionadas pela incompletude21 do ser humano. Esta 

apresenta-se rica e flexível, não sendo exclusivamente cíclica, indo além de fatores 

instintuais, mas pulsionais. A pulsão de vida e de morte clama por satisfação que vai 

para além do prazer, na expectativa de tamponar a falta que lhe resta ao peito, falta que 

jamais será sanada, mas deturpada com momentos de completude e, no entanto, logo 

será descortinada, buscando preencher novamente a falta, característica do intrigante 

processo de repetição que guia nossos instintos de identificação (NASIO, 2013). 

A atividade sexual nos primatas22 é caracterizada pelo aumento da visão em 

detrimento do olfato nas relações sexuais, já nos humanos esta é predominantemente 

visual. Tal fato, mais uma vez, é devido à bipedia, uma vez que esta influência na 

disposição anatômica de homens e mulheres: “[...] a vulva, ficando entre as coxas, 

escapa tanto à percepção visual quanto à olfativa, ao passo que o pênis e a bolsa escrotal 

permanecem não só expostos como também vulneráveis” (JORGE, 2008, p.166). Em 

consequência, resta a angústia da castração que perpassa por todos humanos, em que 

meninos são ameaçados (inconscientemente) de terem o pênis cortado, principalmente 

ao observarem a ausência deste nas meninas. 

A visão passa a ser o verdadeiro substituto do tato, em que as formas salientes, 

pênis, nádegas, seios, boca, pele glabra, lóbulos da orelha e o desenvolvimento da 

musculatura facial para atender a mímica da face são verdadeiros estímulos sexuais, 

chamarizes para a atividade sexual aperiódica e contínua, fazendo com que perdesse o 

comportamento único de reprodução, “para tornar-se fonte de ternura, de prazer e de 

apego recíproco” (BOURGUIGNON, 1990, p. 190 apud JORGE, 2008, p.169). 

Ser visual possibilitou o ser humano, ao longo da sua evolução, seguir o modelo 

de auto imitação, que consiste na alteração de determinada região corporal para tornar-

                                                 
21 Mais adiante buscaremos explanar com maior riqueza de detalhes a origem da incompletude do ser 

humano, baseados na teoria psicanalítica. Para tanto, adentrar-se-á no complexo de Édipo. 
22 “[...] se nos mamíferos o comportamento sexual do macho é desencadeado invariavelmente pelo estro 

da fêmea, isto é, pela exalação de um odor específico, nos primatas o estro não é constante e se acha 

inclusive ausente em algumas espécies, ao passo que está inteiramente ausente na espécie humana” 

(JORGE, 2008, p.166). 
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se um atrativo sexual (JORGE, 2008). As mamas, narizes e bocas23 parecem ser 

exemplos presentes na espécie. Uma pequena citação musical corrobora com tal 

afirmação: “Teus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas24”; 

esta pequena citação expressa que os lábios possuem segredos que são difíceis de serem 

descobertos, mas que inconscientemente atraem em conjunto com a musculatura facial 

instintos libidinosos para satisfações sexuais. Estes são verdadeiros chamarizes de uma 

presença tátil sexual, o que pode ser evidenciado por batons e lápis de maquiagem, o 

que realça a procura de flertes visuais. 

A cópula na posição face a face, em decorrência do bipedismo, faz com que as 

pupilas dilatem e que o brilho aumente para enxergar o outro, percebendo seus 

contornos, suas expressões de dor, prazer, alegria e satisfação. Assim sendo, o ato 

sexual passou a representar carinho, cumplicidade, afetividade e amor, estabelecendo o 

comportamento de ternura e apego, “uma ocasião íntima entre dois seres que se 

encaram. Os olhares se falam, os lábios se unem, as mãos acariciam e se cerram, os 

braços estreitam os corpos” (BOURGUIGNON, 1990, p. 190 apud JORGE, 2008, 

p.169). 

Manifestações culturais inconscientes expressam a alegria e satisfação da 

postura vertical. A dança, expressão feminina que visa a festividade por meio da leveza 

de gestos, sons e sensualidade; e o futebol, que significa pé e bola, demonstração 

masculina em exibições de força física, habilidade, velocidade, estratégia e 

companheirismo para se chegar ao objetivo comum que é vencer o adversário, o que 

parece outrora o coletivo para se realizar caça em tempos primitivos. 

Neste contexto, a bipedia possibilita a percepção deste indivíduo que passa a 

existir ao se perceber enquanto sujeito de história, e o outro que confirma sua existência, 

pois existir só se dá na presença do outro e com o outro. Compreender esta matéria 

cujos traços evolutivos, biológicos e adaptativos, físicos e cognitivos, propiciaram 

transformar o modo de ser e relacionar.  

Muitas ações que perpassam pelo advento da bipedia são muitas vezes 

despercebidas, inconscientes, mas que fique claro que estas moldam a forma de agir, 

compreender e intervir na realidade, determinando nossos gostos, desejos e aspirações 

futuras. A bipedia e a reflexão, como dito, possibilita as construções dialógicas que, 

                                                 
23 “As mamas salientes, hemisféricas, são decerto réplicas das nádegas carnudas, e os lábios vermelhos, 

bem definidos, em volta da boca, são réplicas dos lábios vulvares” (MORRIS, s/d, p.66 apud JORGE, 

2008, p.169). 
24 Grupo musical do cenário brasileiro: Engenheiros do Hawaii, música – Refrão de Bolero. 
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vale lembrar uma vez mais, possibilitou a construção dialógica de diferentes grupos, em 

especial do Círculo Tutorial, que visa que os sujeitos construção sua aprendizagem em 

seu próprio contexto de vivencias múltiplas. 

 É com esse viés que se leva adiante, a águas profundas, o entendimento dos 

indivíduos em sua forma de fazer escolhas que podem contribuir com a maneira de 

compreender a forma de atuar em seu nicho cultural. Entender os sujeitos possibilita 

estar consciente que estamos formando crianças, adolescentes e adultos que carregam 

mais do que simples expressões, acúmulos históricos de identificação que possibilita-

nos estar atentos com nossa conduta educacional, compreendendo que líderes25 servem 

de espelho para os demais sujeitos do processo. 

Portanto, o próximo passo é navegar um pouco mais em águas escuras e 

profundas para, de maneira cautelosa e contínua, perpassar um pouco pela concepção de 

indivíduo, e no modo como, minimamente, suas formas de ser e intervir em sua 

realidade estão atreladas inconscientemente ao conceito de repetição e diferenciação que 

nos molda no processo civilizatório por meio do recalque. Tal fato, é de grande 

relevância para compreender os participantes da pesquisa, não apenas por aspectos 

evidentes e conscientes, mas em um todo ao qual o mesmo está inserido preparando-nos 

para construir atividades que se tornem importantes para a formação qualitativa de tais 

sujeitos. 

 

O INDIVÍDUO UM SER SOCIAL 

 

Para melhor compreensão do indivíduo em meio ao seu processo civilizatório e 

da educação como possibilidade de transformação social entre outros abordados, o 

desenrolar das seções que se seguem pautar-se-á em três principais autores que falam de 

lugares diferentes D’Ambrósio, Freud e Freire, e um quarto Adorno, que em seu 

discurso carrega um viés educacional próximo a psicanálise, fato que não foi trabalhado 

de maneira direta por Freud em seus escritos. Portanto, os vieses políticos destas teorias 

possuem pontos em comum como a emancipação, sublimação ou transcendência dos 

sujeitos, para que os mesmos ao se autoconhecerem possam, com o auxílio da educação 

refletir criticamente sobre suas condições dentro de um processo civilizatório que 

também causa barbárie, no sentido de se libertar, fato que veremos logo à frente. E com 

                                                 
25 Entendo líder como aquele que conduz o processo formativo que toma para si a responsabilidade de 

construir determinado modo de pensar e agir sob condições específicas. 
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esta conscientização crítica possam propiciar o vir a pensar certo, como um caminho 

para serem mais, cujo as ações serão feitas por meio do processo formativo denominado 

Círculo Tutorial, com maior ênfase nos capítulos subsequentes. 

Tais autores falam de lugares diferentes, mas que se convergem, Freire e 

D’Ambrósio na realidade brasileira em que tais autores estavam compromissados em, 

alfabetizar e matematizar, formando os cidadãos rompam com a ideologia dominante 

seja pelo aspecto político e educacional, seja pelo entendimento cultural formativo dos 

sujeitos, em prol de uma formação dialógica e libertadora (SANTOS, 2007); a 

psicanálise freudiana tem propensão ao diálogo, á auto-organização dos indivíduos com 

intuito de obterem a liberdade descentrando o conceito de verdade (ROUDINESCO, 

2003)26; Adorno pertencente da escola de Frankfurt, possuem pontos comum com 

Freire, e consequentemente com os outros, com a emancipação dos sujeitos por meio da 

teoria crítica, lutando o sistema vigente em épocas diferentes lutando contra alienação 

do homem, cujo o elo da educação emancipatória foi a conscientização crítica, ao busca 

o processo de libertação dos seres humanos (MASHIBA, 2013). 

Para refletir sobre o conceito de indivíduo buscar-se-á inicialmente a 

compreensão deste, não colocando tal conceito como único e verdadeiro, já que, só é 

definível aquilo que não tem história27. Para tanto, o conceito está intrinsicamente 

ligado ao entendimento de sociedade, isto é, 

 

[...] uma espécie de contextura formada entre todos os homens e na 

qual uns dependem dos outros, sem exceção; na qual o todo só pode 

substituir em virtude da unidade das funções assumidas pelos 

coparticipantes, a cada um dos quais se atribui, em princípio, uma 

tarefa funcional; e onde os indivíduos, por seu turno, estão 

condicionados, em grande parte, pela sua participação no contexto 

geral (HORKHEIMER e ADORNO, 1973, p.25). 

 

Depreender que, para todos os seres humanos terem seu caráter formativo e 

adquirir maturidade para lidar com a realidade existente, inegavelmente estes carecem 

dos cuidados iniciais de seus pais (ou responsáveis). Assim sendo, possibilita inferir que 

viver evidencia a dependência para com os outros, para ser e estar nesse mundo, pois 

                                                 
26 Os pontos em comum, dessas três perspectivas teóricas, serão melhor abordados no último capítulo 

dessa dissertação, como pontos salutares para a construção do Círculo Tutorial. 
 A chegada Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 
27 “Todos os conceitos em que um processo total se resume semioticamente escapam à definição, 

porquanto só é definível o que não tem história” (NIETZSCHE apud HORKHEIMER e ADORNO, 1973, 

p.25). 
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“[q]uanto mais cultural é o ser maior a sua infância, sua dependência de cuidados 

especiais” (FREIRE, 1996, p.29). Desse modo, a distribuição de funções dar-se-á ao 

relacionar com o outro, o que de certo modo fomenta a construção do processo cultural 

e civilizatório, isto não quer dizer que, o sujeito não seja livre para ousar e usufruir de 

uma emancipação que o torne livre pela força do diálogo, mas que, o termo dependência 

foi expresso pelo fato de não podermos viver sozinhos em uma sociedade, daí a 

necessidade de relacionar com o outro que estabelecendo trocas, como cuidado com a  

saúde, proteção, entre outros. Assim, torna-se contraditório estar em uma sociedade e 

não necessitar da ajuda do outro. 

 Portanto, as concepções de que o indivíduo não pode ser subdividido28, não se 

identifica com outro semelhante e que a sociedade é a soma dos indivíduos singulares, 

compreendido como uma substância simples sendo um ser em si, são contrapostos pela 

sociologia e filosofia ao enfatizarem que o indivíduo está socialmente mediado. A vida 

humana é convivência, ao passo que o homem representa papéis semelhantes29 ao de 

outros antes de ser indivíduo, antes de se auto afirmar “Eu”. Daí seu caráter social, 

estabelecido na presença do outro (HORKHEIMER e ADORNO, 1975). 

Com efeito, o indivíduo se distancia das simples relações naturais, se 

emancipando com referência na sociedade. Sua necessidade é tanto sua quanto do outro, 

caindo por terra a ideia de independência radical com relação ao todo, referindo assim, a 

sociedade e se resguardando em seu próprio ser. Portanto, a relação entre indivíduo e 

sociedade é complexa, do mesmo modo que esta estimula o desenvolvimento do 

indivíduo, ela afasta o mesmo, cerceando-o com leis que fomentam e estabelecem 

melhores acordos para a construção humanística do processo civilizatório, para que o 

indivíduo não realize determinados desejos que infrinjam os direitos dos outros. 

O fato de esforçarem pela existência de melhores acordos pode ocasionar 

também uma barbárie interior, fato que foi bem expresso em sociedades que possuíam 

alto padrão educacional, filosófico, artísticos, políticos, entre outros, e que não 

conseguiram parar a destruição em massa dos seus semelhantes expresso por Freud 

(1930 [1929]) no livro O mal-estar da civilização (FREUD, (1930 [1929]).  Segundo 

                                                 
28 “Individuum é aplicável de muitas maneiras: dá-se o nome de indivíduo àquele que não pode ser 

subdividido, de modo nenhum, como a Unidade ou o Espírito; chama-se indivíduo ao que, por sua 

solidez, não pode ser dividido, como o aço; e designa-se como indivíduo aquele cuja predicação própria 

não se identifica como outras semelhantes, como Sócrates” (BOÉCIO apud HORKHEIMER e 

ADORNO, 1973, p.46) 
29 “Em consequência desses papéis e em relação com os seus semelhantes, ele é o que é: filho de uma 

mãe, aluno de um professor, membro de uma tribo, praticante de uma profissão” (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1975, p.48). 
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Mattéi (2002) civilização e barbárie podem ser adversárias e cúmplices da formação 

humanística de uma mesma humanidade. 

Nesta perspectiva, como se estabelece a relação indivíduo e sociedade? E quais 

mecanismos possibilitam que o indivíduo consiga fazer parte deste processo? A ótica 

abordada permeará os aspectos inconscientes, que é a essência da psicanálise, com o 

intuito de trazer à luz dos fatos pensamentos que contribuem para compreender o 

relacionamento do indivíduo em sua cultura e com o outro/sociedade. Para tanto, é 

essencial compreender duas categorias da psicanálise, o recalque30 e a identificação. 

 

Os processos de repressão e identificação são condição tanto da 

estruturação psíquica quanto da existência da civilização, pois a 

coerção do desejo e a internalização das normas e regulações sociais 

permitem a estruturação da vida em comum (BITTAR, 2006, p.17). 

 

Ao anunciar a existência do inconsciente e a sexualidade infantil como 

estruturantes da vida psíquica, Freud [1917 (1996)] evidencia que o homem não é o 

senhor da sua casa, este não possui o controle e consciência sobre seus atos ao elucidar 

que as primeiras manifestações sexuais estão presentes na infância e que o recalque das 

pulsões sexuais é requisito para a construção do processo civilizatório. Assim, conforme 

Bittar (2006, p. 46), “[n]a discussão dos processos mentais inconscientes e da 

sexualidade infantil, Freud trilha o caminho da repressão como mecanismo que explica 

o inconsciente e as restrições à pulsão sexual”. 

O recalque é o mecanismo que possibilita que as leis que determinam a 

sociedade e suas construções culturais sejam internalizadas para o convívio com o 

outro, onde tudo aquilo que gera desprazer é “rebaixado” ao inconsciente. Tal 

mecanismo visa que quando não posso satisfazer certos desejos, que priorizam vontades 

individuais que desumaniza a relação com o outro, desrespeitando-o, esses fiquem no 

inconsciente para que não haja sofrimento. A existência do processo civilizatório é 

garantida por meio dos acordos e regras estabelecidas pelos indivíduos. Portanto, os 

mecanismos do recalque são essenciais para entender a relação indivíduo e sociedade 

(BITTAR, 2006). 

 

                                                 
30 “A teoria da repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda estrutura da psicanálise. É a parte 

mais essencial dela e todavia nada mais é senão a formulação teórica de um fenômeno que pode ser 

observado quantas vezes se desejar (...) a teoria da repressão é produto do trabalho psicanalítico, uma 

inferência teórica legitimamente extraída de inúmeras observações” [FREUD, 1924 (1996, p.46)]. 
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[...] através da comunicação podem se originar ações desejáveis a 

ambos e se inibir ações, isto é, geram-se in-ações, não desejáveis a 

ambos e se inibir ações, isto é, geram-se in-ações, não desejáveis para 

uma ou para ambas as partes. Desse modo, se torna possível o que 

identificamos com o conviver. [...] o comportamento gerado pela 

interação comum, resultante da comunicação social, será subordinado 

a parâmetros que traduzem o pacto de concretizar ações desejáveis 

para todos e inibir ações não desejáveis para uma ou para ambas as 

partes. O conjunto desses parâmetros constitui o sistema de valores do 

grupo, que permitem um comportamento compatibilizado 

(D’AMBROSIO, 2005, p.58-59) 

 

O indivíduo ao viver em sociedade deseja possibilitar o convívio ao buscar 

novas formas de satisfação. Se tal fato não ocorresse ficaríamos sob a leis dos 

fisicamente mais fortes, que possivelmente representariam seus interesses particulares 

seguindo impulsos instintivos. Por isso, inaugura-se o processo civilizatório que 

possibilita melhores acordos para satisfazer as pulsões individuais e coletivas, ao 

restrinjam desejos que ponham em risco o convívio com o outro em determinado 

contexto cultural. 

 

A vida humana só se torna possível quando se reúne uma maioria mais 

forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra 

todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então 

estabelecido como ‘direito’ em oposição ao poder do indivíduo, 

condenado como ‘força bruta’. A substituição do poder do indivíduo 

pelo poder de uma comunidade constitui o passo decisivo da 

civilização [FREUD, 1930 (1996, p.103)]. 

 

Abrir mão do desejo exclusivos ao restringir sua liberdade individual é a forma 

que os indivíduos investem psiquicamente para a manutenção da cultura, promovendo 

insatisfação ao renunciar suas pulsões. O processo civilizatório promove a interdição de 

determinados desejos com a promessa de reconciliação e recompensa aos indivíduos 

pelos sacrifícios a eles impostos (BITTAR, 2006). Contudo, esse recalcar pode irromper 

em atos agressivos que contrariam o a vivência em sociedade. 

Apesar da civilização restringir e prometer recompensas seria inviável aboli-la, 

uma vez que esta inibe o sofrimento dos indivíduos, protegendo-os da sua fragilidade 

física, da sua inferioridade frente à natureza e do estabelecimento de códigos de 

condutas e padrões que só podem constituir-se culturalmente. A natureza até poderia dar 

a primazia de satisfazer os desejos e instintos, porém 
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[...] ela possui seu próprio método, particularmente eficiente, de nos 

coibir. Ela nós destrói, fria, cruel e incansavelmente, segundo nos 

parece, e, possivelmente, através das próprias coisas que ocasionaram 

a nossa satisfação. Foi precisamente por causa dos perigos com que a 

natureza nos ameaça que nos reunimos e criamos a civilização, a qual 

também, entre outras coisas, se destina a tornar possível nossa vida 

comunal, pois a principal missão da civilização, [...] é nos defender 

contra a natureza [FREUD, 1927 (1996, p.25)]. 

 

As pulsões que são desviadas dos objetivos originais de satisfação são 

restringidas pelo recalque, isto é, por uma força que promove censura retirando da 

consciência todas as ações ou forças que a desagradam, permanecendo inconscientes 

mesmo que se tente levá-las a consciência, promovendo resistência por parte do 

indivíduo. Contudo, tais impulsos reprimidos buscam satisfazer-se por caminhos 

indiretos em forma de sintomas31. É justamente na infância que tais mecanismos do 

recalque se apresentam, quando se estrutura a personalidade, diretamente 

correlacionados com a pulsão sexual [FREUD, 1926 (1976)]. 

O recalque ocorre por uma tênue linha conflituosa entre os instintos sexuais e 

instintos do ego32, instalando conflitos que buscam satisfazer a incompletude dos 

indivíduos e as necessidades emergentes da cultura, “pois o desejo, apesar de 

interditado, continua a existir” (BITTAR, 2006, p.51). O caminho do recalque pode ser 

entendido como a inibição de ideias impedidas de tornarem-se conscientes, pois  

 

“[...] ela só pode surgir quando tiver ocorrido uma cisão marcante 

entre a atividade mental consciente e a inconsciente; e a essência da 

repressão consiste simplesmente em afastar determinada coisa do 

consciente, mantendo-o à distância” [FREUD, 1915 (1996, p.152)]. 

 

O desenvolvimento da humanidade pauta-se no impedimento da satisfação 

pulsional, que não atendam os objetivos culturais, e na importância dos desejos sexuais, 

                                                 
31 “A repressão se conforma, nesse processo, como pré-condição para a existência do sintoma e esse 

processo é realizado no ego, sob o domínio do inconsciente, e serve à substituição da satisfação sexual da 

qual os indivíduos são privados” (BITTAR, 2006, p.55). Desse modo, o sintoma “(...) é um sinal e um 

substituto de uma satisfação instintual que permaneceu em estado jacente; é consequência do processo de 

repressão” [FREUD, 1926 (1996, p.95)]. 
32 “Freud denomina ego à instância capaz de organizar coerentemente os processos mentais. Ligada à 

consciência, exerce controle sobre as demandas pulsionais pelo princípio da realidade e mantém a função 

de autopreservação. Porém, ao reconhecer no ego, por força do superego, a força que institui, que se 

mobiliza para instalar a repressão e a resistência, afirma que esse processo não compete à consciência, 

mas à inconsciência, o que o leva ao encontro dos processos inconscientes no ego” (BITTAR, 2006, p.52-

53). 
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que começam desde a existência extrauterina33. Assim sendo, cada um ingressa na 

sociedade repreendendo os impulsos e sacrificando sua satisfação. Portanto, a 

constituição do indivíduo é viabilizada por meio da vida pulsional e pela existência do 

outro. Tal fato acarreta sentimentos contrários tanto na constituição do indivíduo quanto 

nas leis necessárias para a manutenção da cultura. 

Tais sentimentos geram fonte de desprazer para os indivíduos, ao trocar o 

princípio de prazer pelo da realidade com promessas que possam variar a curto, médio e 

longo prazo, que poderão satisfazer suas pulsões ao impor condições para tais 

realizações. Desse modo, tolera o desprazer como uma etapa para a obtenção do prazer 

(BITTAR, 2006). 

É no ego que se encontra outra fonte de desprazer, quando busca conciliar as 

exigências dos instintos sexuais com as exigências externas, que são característicos de 

cada processo civilizatório. A incompatibilidade dos instintos sexuais com os objetivos 

do ego é controlada pelo recalque, sendo tolhidos de se satisfazer34. 

Assim, os impulsos sexuais recalcados, desviados de sua função inicial ao 

sublimar, contribuem fortemente para a formação e manutenção da civilização. É por 

meio da sublimação que se permuta os impulsos sexuais por ações mais elevadas, isto é, 

trocar o fim sexual por valor de convívio social forjando o processo civilizatório35. 

Então,  

 

“[...] a sublimação é o processo pelo qual o investimento libidinal que 

seria dirigido a um objeto sexual é desviado e recolocado em outro 

objeto, não sexual. É a passagem de uma satisfação erotizada para 

uma não erotizada, ou seja, substitui o objeto e os objetivos sexuais 

por objetos e objetivos não sexuais. De acordo com as demandas do 

processo civilizatório, ela exerce um papel fundamental, pois converte 

                                                 
33 “Por motivos culturais, a repressão mais intensa incide sobre os instintos sexuais; mas é precisamente 

em relação com eles que a repressão mais facilmente falha, de modo que se verifica que os sintomas 

neuróticos são satisfações substitutivas da sexualidade reprimida. A crença de que no homem a vida 

sexual começa apenas na puberdade é incorreta. Pelo contrário, sinais dela podem ser detectados desde o 

começo da existência extra-uterina” [FREUD, 1926 (1996, p.263)]. 
34 “O instinto reprimido nunca deixa de esforçar-se em busca da satisfação completa, que consistiria na 

repetição completa, que consistiria na repetição de uma experiência primária de satisfação. Formações 

reativas e substitutivas, bem como sublimações, não bastarão para remover a tensão persistente do 

instinto reprimido, sendo que a diferença de quantidade entre o prazer da satisfação que é exigida e a que 

realmente é conseguida, é que fornece o fator impulsionador que não permite qualquer parada em 

nenhuma das posições alcançadas (...). O caminho para trás que conduz à satisfação completa acha-se, via 

de regra, obstruído pelas resistências que mantêm as repressões, de maneira que não há alternativa senão 

avançar na direção em que o crescimento ainda se acha livre, embora sem perspectiva de levar o processo 

a uma conclusão ou de ser capaz de atingir o objetivo” [FREUD, 1920 (1996, p.51-52)]. 
35 “Não é fácil entender como pode ser possível privar de satisfação um instinto. Não se faz isso 

impunemente. Se a perda não for economicamente compensada, pode-se ficar certo de que sérios 

distúrbios decorrerão disso” [FREUD, 1930 (1996, p.105)]. 
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o que é considerado “negativo”, os instintos sexuais, em força positiva 

e criadora” (BITTAR, 2006, p.57). 

 

Outro ponto importante para se compreender a construção e as transformações 

do processo civilizatório foi a descoberta da pulsão de vida, relacionada com a 

transformação da vida, e a de morte, aspectos destrutivos e agressivos que estão nas 

bases da modificação dos comportamentos humanos. Tal compreensão possibilitou 

conceber a estrutura psíquica em três instâncias: o id36, o ego e o superego. Frutos de 

uma nova compreensão da psicanálise.37 

O id deseja realizar suas pulsões a qualquer custo, e o ego força para substituir 

esse princípio prazeroso irrestrito substituindo-o pelo princípio de realidade ao assumir 

características do próprio objeto desejado. Surge uma instância no ego que julga se tal 

ação está ou não correta, a auto-observação que tem poder de julgar a consciência. A 

essa instância julgadora denomina-se superego, que representa as exigências morais e de 

herança sócio-histórico-culturais responsáveis pelo sentimento de culpa ao aplicar os 

mais rígidos padrões morais ao ego [FREUD, 1933 (1996)]. 

O superego é o que nos dá o princípio da realidade, a instância psíquica de 

internalização das normas sociais que possibilita a renúncia das pulsões, sendo a 

instância mais forte do mecanismo de repressão. Esse tem a função de observar, avaliar 

e promover julgamento das necessidades emergidas pelo ego. Nesta perspectiva, faz 

com que os homens, ao observarem o outro, percebam sua existência estabelecendo 

sentido e significado em suas vidas. 

 

O desenvolvimento da criança amplia os processos de socialização e 

impõe o convívio mediado por normas, regras, exigências sociais. Se a 

criança não se diferencia, não reconhece os limites entre o eu e o 

outro, o contato com a realidade externa força o reconhecimento 

(BITTAR, 2006, p.61). 

 

                                                 
36 Tal conceito apresenta aspectos inconscientes, reprimidos pela consciência e vitais da vida mental do 

indivíduo, representando os instintos primevos não sujeitos às exigências sociais. Urge por se satisfazer, 

não avaliando os riscos. Este, id psíquico, constitui o ser, e a partir deste desenvolve o ego [FREUD, 1923 

(1996)]. 
37 “A teoria dos instintos desenvolvida por Freud ao longo do desenvolvimento da sua teoria é reorientada 

e se apresenta no que denomina “duas tópicas freudianas”. Na primeira tópica, Freud desenvolve os 

conceitos de instintos sexuais ou da libido e instintos do ego ou de auto-preservação. Na segunda tópica, 

marcada pelo texto “Além do princípio do prazer”, mantém a visão dualista dos instintos, mas agora 

contrapondo instintos de vida ou Eros e instintos de morte” (BITTAR, 2006, p.60). 
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O superego surge como o herdeiro do complexo de Édipo38 ao apropriar-se dos 

acordos sociais que inseri e possibilita a continuidade do indivíduo no processo 

civilizatório, que viabiliza a consciência crítica veiculando os ideais civilizatórios. Com 

a resolução do complexo de Édipo39, que se dá com o complexo de castração40, acelera-

se a formação do superego. A angústia da castração faz com que aja a renúncia da 

relação objetal com a figura materna e que a autoridade que representada pela figura do 

pai seja reconhecida e, ao interiorizar a autoridade paterna, que é ocasionada pelo 

processo de identificação, forma-se o superego. 

 

As catexias41 de objeto são abandonadas e substituídas por 

identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e 

aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e 

perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego 

do retorno da catexia libidinal. As tendências libidinais pertencentes 

ao complexo de Édipo são em parte dessexualizadas e sublimadas 

(coisa que provavelmente acontece com toda a transformação em uma 

identificação) e em parte são inibidas em seu objetivo e transformadas 

em impulsos de afeição [FREUD, 1924 (1996, p.198)]. 

 

São as figuras que representam os pais, ou os pais biológicos, que promovem o 

estabelecimento das normas sociais, da formação crítica e inserem a criança nos ideais 

civilizatórios, portanto, esses convertem-se em modelos para aspirações futuras, 

culminando com o processo de identificação dos indivíduos. Consequentemente, as 

escolhas de gostos, de parceiros, de ser e estar no processo civilizatório existente terá 

como referência a figura dos responsáveis, pois a identificação refere-se a mais remota 

expressão emocional para com a outra pessoa com base em objetos reais ou simbólicos 

[FREUD, 1921 (1996)]. 

 

(...) a instalação do superego pode ser classificada como exemplo bem 

sucedido de identificação com a instância parental (...) Abandonando 

                                                 
38 Este será melhor desenvolvido em A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir. Por hora o complexo de 

Édipo assume a centralidade no período da primeira infância. “Embora a maioria dos seres humanos 

passe pelo complexo de Édipo como uma experiência individual, ele constitui um fenômeno que é 

determinado e estabelecido pela hereditariedade e que está fadado a findar de acordo com o programa, e 

instalar a fase seguinte preordenada de desenvolvimento” [FREUD, 1924 (1996, p. 195)]. 
39 “Ao eleger a mãe como objeto de desenho e desenvolver uma atitude ambivalente em relação ao pai 

(amor e ódio), conteúdo que caracteriza o complexo de Édipo, evidencia-se um processo conflituoso e sua 

resolução é fundamental para a determinação da vida sexual” (BITTAR, 2006, p.63). 
40 Refere-se à ameaça da criança perder o falo ao disputar inconscientemente com o pai o amor da mãe. E 

ao “perceber” sua impossibilidade busca este amor no outro. 
41 Investimento pulsional, isto é, a energia psíquica investida num dado objeto. Refere-se a necessidade de 

exigências ligadas às funções corporais, indispensáveis à conservação, desenvolvimento, crescimento e 

outros interesses do ego. 
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o complexo de Édipo, uma criança deve renunciar às intensas catexias 

objetais que depositou em seus pais, e é como compensação por essa 

perda de objetos que existe uma intensificação tão grande das 

identificações com seus pais (...) Identificações desse tipo, 

cristalização de catexias objetais a que se renunciou, repetir-se-ão 

muitas vezes, posteriormente, na vida da criança [FREUD, 1933 

(1996, p.73-74)]. 

 

Neste contexto, o desejo de ter o outro é interditado (figura simbólica da mãe) 

para, por meio da identificação, objetar seu desejo na procura do outro que o satisfaça 

por meio de traços formados inicialmente pela configuração familiar em que o sujeito 

está inserido. A interdição é fortemente representada pela a autoridade de um indivíduo, 

comumente representado pela figura do pai. 

Portanto, esse indivíduo socialmente construído, cuja existência se faz na 

presença do outro por meio de mecanismos do recalque e identificação, dá vida e forma 

às diversas formas de culturas e processos civilizatórios existentes. Recalcar as pulsões 

para dar conta de lidar com o outro, deixando de lado desejos, instintos selvagens e 

sexuais faz parte da nossa natureza humana. 

Ser humano implica, na raiz etimológica humus, ser generoso e bondoso, o que 

leva a inferir que deixamos as necessidades individuais para estar na presença de nossos 

semelhantes. Desde as fases iniciais fomos ensinados a tolher nossas pulsões e, por 

meio da educação, podemos ter a possibilita de aprendemos, inconscientemente, como 

satisfazer os desejos ao buscar saídas que culminaram e culminam em atos 

sublimatórios. 

O recalque que trilha o caminho para atos identificatórios, mecanismo do 

superego, possibilita compreender o aparelho psíquico e como ocorre se dá a existência 

de determinados traços culturais no processo civilizatório. Compreender tal dinâmica é 

salutar para lidar com o outro, que por diversas vezes não entende certo mal-estar em 

seu cotidiano, como buscamos promover certos vínculos afetivos e mais, pensar por que 

se escolhe estes e não outros, por que isto o cativa ou por que não se tem mais interesse. 

Visto que a relação indivíduo e sociedade foi minimamente possível, e como 

esta se dá em contato com a natureza é o próximo passo. O triângulo da vida possibilita 

entender que indivíduos dependem da natureza para sobreviver individualmente e que 

cada um depende do outro para sobreviver, recalcando seus desejos para conviver com o 

diferente, mesmo que isto custe um preço alto, uma vez que por meio do amor podem 

sublimar e viver em sua cultura. 
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ETNOMATEMÁTICA: CONHECIMENTO, VALOR E SIGNIFICADOS 

 

A matéria inanimada, instintiva, priorizou sua sobrevivência garantindo o 

mínimo até se chegar ao patamar de ir além, refletindo criticamente sua forma de atuar, 

inserir e, principalmente, viver com o outro. Ao longo da nossa evolução física, 

deixamos de ser simples células para o estágio de quadrúpedes e finalmente ser bípedes, 

o que culminou na liberação das mãos e aumento do cérebro. Pela evolução cognitiva 

podemos ver o outro e nos ver, e pensar (in)conscientemente em como existir da melhor 

maneira possível, ao se lançar na geração do fogo, na proteção de seus semelhantes 

contra outros animais ou micro-organismos e no fortalecimento do grupo para que a 

vida ganhasse qualidade. 

Toda esta melhora ocasionada pela percepção do espaço e tempo pode ser 

garantida pele recalque e identificação, deixando nossos instintos primevos42 para se 

tornar um indivíduo social que se espelha nos laços afetivos dos responsáveis por suas 

formações. Tem-se esses laços afetivos como referências no modo de agir, falar, pensar 

e se relacionar ao longo da vida. Assim como Elis Regina43 cita em uma das suas 

músicas: 

 

Minha dor é perceber  

Que apesar de termos 

Feito tudo, tudo 

Tudo o que fizemos 

Nós ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Ainda somos 

Os mesmos e vivemos 

Como os nossos Pais... 

 

Processo doloroso que aprenderam a lidar, pois por diversas vezes recalcou-se os 

desejos que inspirava uma falsa ilusão da completude, que como cães raivosos 

balbuciavam por não entender o porquê da sutil e breve resposta não. Repressão que 

tinha um grande intuito por aqueles que formam, isto é, ensinar a conviver, a partilhar e 

a respeitar o outro que, por diversas vezes, se odiava e se amava, formando-os para o 

convívio em sociedade ao aprender a vivenciar o processo civilizatório. Pode até ser 

                                                 
42 Iniciais e instintivos, excessivamente fortes. 
43 Representante da Música Popular Brasileira (MPB), cujo título musical é “Como os nossos Pais”. 
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doloroso, mas, mesmo assim, se aprende, inconscientemente, ser como seus 

pais/responsáveis. 

Refletir esta relação, indivíduo como ser constituído socialmente e construtor do 

processo civilizatório, traz luz aos fatos que para cada sociedade faz-se necessário 

compreender a etnomatemática de um determinado grupo cultural como passos iniciais 

para promover estratégias que possibilitem intervir no processo formativo dos 

indivíduos. O que possibilita compreender a estrutura do triângulo primordial da vida, e 

mais compreender os espaços aos qual os participantes do Círculo Tutorial vivenciam, 

ao ponto de contribuir de maneira mais eficiente para a formação dos sujeitos. 

Para buscar uma reflexão do que se entende por etnomatemática é necessária a 

compreensão de que conceitos não estão prontos e acabados, e que uma determinada 

cultura não pode se sobrepor a outra, pelo fato de desconhecer outra realidade, 

colocando a sua visão de mundo como a detentora do poder e da “lógica universal 

correta”. 

 

(...) um caminho revelador dos direitos de minorias e, muitas vezes, 

maiorias marginalizadas e excluídas de um modelo social em que uma 

verdade pretende ser a verdade. De um modelo social que só pode 

realizar-se com o silêncio das vozes discordantes (MONTEIRO, 2004, 

p.14). 

 

De uma maneira geral, construir um modelo conceitual para resposta ou 

tentativa de definição do significado da palavra Etnomatemática é desnecessário, pois 

“[...] não acreditamos em definições ou modelos, mas sim na criatividade para 

responder/agir frente a cada situação, em geral complexa em termos de modos de 

pensamento e ação” (DOMITE, 2004, p.18). Contudo, mesmo que não seja o enfoque 

necessário, busca-se um sentido em sua formação etimológica para uma melhor postura 

teórica, como segue, nas falas de D’Ambrosio ao ser entrevistado por Miarka (2011): 

 

O eu sempre tá lá, mas o ponto de partida são os diferentes etnos. E 

esses diferentes etnos é que acabam influenciando essa coisa que eu 

chamo de vontade, essa coisa que eu chamo de vontade. Então, a 

partir daí, vem a análise histórica. Como que nós chegamos ser o que 

nós somos? E nessa análise histórica de como nós chegamos a ser na 

vida o que nós somos, é reconhecendo que neste triângulo para você 

poder funcionar isso, instrumentos, comunicação, relações, emoções, e 

trabalho, produção etc. São os três lados do triângulo... Para você 

poder fazer funcionar isso, você tem aquilo que eu chamo de uma 

busca de explicações, a busca de entender. Aí entra o matema, a busca 

de entender, a busca de explicar. Você tem o fenômeno segregário. 
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Você encontra outros... A comunicação vem daí e você desenvolve 

meios de comunicação. Aí você entra na teoria do conhecimento. 

Então você desenvolve ao longo da evolução técnicas para explicar, 

para entender etc, que são naturalmente diferentes dependendo do 

contexto, natural, social, místico... a mitologia. Tudo isso que vai 

influenciar. Isso tá no etno. O matema, a explicação, o entendimento, 

resulta disso, e a maneira de fazer com que isso tenha continuidade, de 

passar de um para outro, são as ticas. Daí surge etnomatemática na 

minha concepção (p.60). 

 

Assim, Etnomatemática compreende a arte ou técnica de conhecer, buscando 

entender as etnias em seus contextos culturais. Nesta concepção, em uma visão mais 

minuciosa, etnomatemática 

 

[...] é um programa que visa explicar os processos de geração, 

organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas 

culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três processos. 

Portanto, o enfoque é fundamentalmente holístico (D’AMBROSIO, 

1998, p.7). 

 

O importante para essas reflexões é perceber a nossa forma de compreensão de 

como se vive, comunica-se e promove ações que fortalecem a identidade cultural e, 

desse modo, busca-se entender o outro em seu contexto sócio-histórico-cultural. Por 

exemplo, entender o conhecimento e valor dual da etnia AKWẼ-XERENTE44 sem fazer 

um juízo equivocado desses significados, que é acometido pela visão ocidental de 

compreender a realidade e julgar o outro sem conhecimento prévio. Portanto, é 

importante entender que a concepção de uma forma única e verdadeira de vivenciar, 

entender, intervir e amar o mundo, não representa as diversidades culturais que são 

altamente organizativas na realidade ao qual estão inseridas, tornando nosso planeta 

complexo, porém mais belo para se viver.  

O enfoque holístico da etnomatemática possibilita perceber que cada cultura tem 

sua forma de recalcar as pulsões e de identificação, pois a organização familiar, em suas 

diferentes configurações, influencia fortemente nesse processo. Tal formação é 

característica de cada população, de acordo com seus saberes e fazeres estabelecidos 

pela cultura em seu processo civilizatório, uma vez que  

 

                                                 
44A contagem numérica é dual, uma quantidade é representada, por exemplo, pelos dois dedos indicadores 

das mãos. Tal fato ocorre, minimamente, pois essa etnia preocupa-se com os outros, as formas de 

organização ocorrem na presença do outro. 
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“[c]ada indivíduo carrega consigo raízes culturais, que vêm de sua 

casa, desde que nasce. Aprende dos pais, dos amigos, da vizinhança, 

da comunidade. O indivíduo passa alguns anos adquirindo essas raízes 

(...) um indivíduo sem raízes é como uma árvore sem raízes ou uma 

casa sem alicerces. Cai no primeiro vento! Indivíduos sem raízes 

sólidas estão fragilizados, não resistem a assédios (...) Se não tiver 

raízes, ao cair, se agarra a outro e entra num processo de dependência, 

campo fértil para a manifestação perversa de poder de um indivíduo 

sobre outro” (D’AMBROSIO, 2005, p.41-42). 

 

Um indivíduo sem raízes cai no primeiro sopro, sendo levado sutilmente por 

ideologias, que em um processo capitalista pode levá-lo a tornar-se máquina, cuja 

finalidade é gerar lucro para as corporações financeiras, tornando-se peças para o 

intrigante xadrez da vida, sendo os peões, os papeis que lhes restam. 

A Etnomatemática possibilita compreender o processo formativo do indivíduo e 

os elementos que caracterizam sua formação cultural. Depreende a realidade e o modo 

de vida dos indivíduos ao observar, compreender, analisar e intervir criticamente em 

prol dos direitos da sociedade e minorias. Potencializa o entendimento de suas raízes 

culturais, para não se apegar aos primeiros discursos fatalistas apresentados e promessas 

sedutoras, cuja ideologia nega suas bases culturais para almejar outra a que não lhe 

pertence. 

Cada grupo, comunidade e sociedade possui modos, técnicas e habilidades 

específicas para lidar com as condições a que são expostos ao longo de sua vida, 

permeando desde condições climáticas em desertos escaldantes às terras gélidas dos 

esquimós no Alasca. Viver no deserto ou no Alasca, ou em qualquer região do globo 

implica em desenvolver habilidades de encontrar água e alimentos, cujas técnicas de 

guardar água e armazenar alimentos difere em cada região, ficando a cargo da natureza, 

a maestria de reger como se deve; construir modos, habilidades e técnicas para os 

indivíduos sobreviverem em meio a tantas diversidades físicas e culturais. 

Na mesma perspectiva, as explicações para viver e lidar com o imediatamente 

sensível é indissociável das relações da natureza que constantemente colocam a 

existência dos seres vivos à prova. Geradora de mudanças, a natureza possibilita aos 

seres lidar com processos simples e complexos, promovendo ações que solucionem os 

problemas em determinado meio, cuja feitura impulsionam descobertas que diminuem 

as angústias que acometem a espécie humana; algumas situações serão, até certo ponto, 

inexplicáveis ou não. A comunicação possibilitou e possibilita entender fatos, 
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pensamentos e ideias que enriquecem a convivência entre seus conterrâneos, esta 

fundamenta e organiza a construção do processo civilizatório presente na sociedade. 

Contudo, cada sociedade pauta-se em um contexto socialmente construído ao 

estabelecer leis civilizatórias que diversificam, por meio do caráter étnico dos cidadãos 

que atendem à demanda de determinadas regiões, o modo de entender, explicar 

fenômenos e conviver com o outro. Viver com o outro cerceado pelo processo 

civilizatório reside um alto grau de complexidade construído pela espécie humana. 

E é neste intuito que construímos nossa educabilidade para lidar, conviver, 

relacionar, informar e garantir a sociedade. Educar e educar-se possibilita nosso modo 

de ser e atuar na sociedade, promovendo a transcendência ao inibir atos agressivos que 

eticamente transgridam o direito do outro. Daí a educação contra a barbárie, que é um 

legítimo ato político, pois, entre outros, politicamente estabelecemos nossas 

intervenções na sociedade ao apresentar nossa imagem cotidiana aparente que se adequa 

aos diferentes grupos de que fazemos parte. 

Mas o que possibilita a sustentação desse triângulo? A curto modo podemos 

dizer, mais uma vez, que a educação é a chave para as transformações sociais. É o 

caminho pelo qual podemos compreender o triângulo, e fazer inferências para sublimar 

e promover a assunção de si mesmo neste complexo movimento de se perceber 

inacabado e buscar o que falta ao nosso peito. Entretanto, a educação como ato 

emancipatório é uma possibilidade, pois esta pode ser um paradigma da barbárie, ao 

colocar o processo de reprodução do ensino de modo mais importante do que pensar 

(MATTÉI, 2002). 

 

A FALTA O PROPULSOR EDUCACIONAL: PARA QUE SE EDUCAR? 

 

Ao nascer, o bebê é retirado do útero da mãe, saindo de uma realidade 

confortável onde tudo, por meio do cordão umbilical, era proporcionado na medida 

certa, sem esforço e na temperatura ideal. Este é inserido à luz desta realidade complexa 

que gera desprazer e ocasiona ansiedade45. A ansiedade aguça seus sentidos: o toque de 

maneira “agressiva” retira-o do útero, promovendo uma profusão de sentimentos; a 

claridade ofusca a visão, agredindo-a, os sons diversos confundem sua orientação, o 

                                                 
45 A ansiedade é uma sensação ou sentimento decorrente da excessiva excitação do Sistema Nervoso 

Central, esta “(...) surgiu originalmente como uma reação a um estado de perigo e é reproduzida sempre 

que um estado dessa espécie se repete” [FREUD, 1926 (1996, p.134)]. 
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aparelho respiratório começa a exercer sua função, aspirando oxigênio que “queima” 

suas vias respiratórias até encher seus pulmões e o aparelho bucal, ao entrar em 

contanto com as cordas vocálicas, emitem um som estridente denominado choro. 

Daí em diante, é iniciada uma cadeia de faltas que nos coloca em um constante 

processo de busca46 para sanar a tensão que se estabelece, “incompletude”, permeada 

pelo desprazer da ansiedade. Todo esse processo citado acima é acalmado quando se 

ouve o som cálido da voz da mãe, ao sentir sua temperatura familiar em volta de uma 

manta que retenha calor e ao ser alimentado pelo leite materno. Diante de todo o 

processo doloroso que o retirou da sua “completude” acalma-se quando parte disso lhe é 

devolvido, quando diminui o desprazer da ansiedade, que se repetirá ao longo da sua 

vida quando as ameaças surgirem. Portanto, o inacabamento constitui-se desde a sua 

inserção nesta realidade, tornando-se próprio da experiência vital dos humanos. 

 

Presumimos, em outras palavras, que um estado de ansiedade é a 

reprodução de alguma experiência que encerrava as condições 

necessárias para tal aumento de excitação e uma descarga por trilhas 

específicas, e que a partir dessa circunstância o desprazer da ansiedade 

recebe seu caráter específico. No homem, o nascimento proporciona 

uma experiência prototípica desse tipo, e ficamos inclinados, portanto, 

a considerar os estados de ansiedade como uma resposta do trauma do 

nascimento [FREUD, 1926 (1996, p. 133)]. 

 

Nesta perspectiva, a ansiedade alerta quanto aos perigos eminentes, causando 

desprazer ao relembrar seu desamparo oriundo do trauma do nascimento. 

Consequentemente, o indivíduo, ansioso e desamparado, busca substituto(s) para o 

objeto perdido com a finalidade de saciar a falta. E com esta angústia que lhe resta ao 

peito, não entendida em grande parte das vezes que este se insere na busca, entre outras, 

da educabilidade ao reconhecer-se inacabado, “[n]ão foi educação que fez mulheres e 

homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão que gerou sua educabilidade” 

(FREIRE, 1996, p.30). 

O Inacabamento tornou-se consciente aos humanos, possibilitando que estes 

intervissem na realidade para suprir suas necessidades e desejos. Desse modo, o suporte 

existente transformou-se em mundo pelas ações conscientes dos humanos. Neste 

contexto, o processo educacional torna-se essencial para compreender a realidade 

                                                 
46 “A consciência do mundo e a consciência de si inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente 

de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, 

inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento” (FREIRE, 

1996, p.33). 
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existente, para observar, conhecer, optar, analisar, aprender, inferir, desenvolver e 

romper, entre outras. Conhecer o contexto ao qual está inserido e conhecer-se faz-se 

necessário para viver em sociedade, para compreender as leis, reprimindo seus desejos e 

objetando sua libido de forma que satisfaça a falta instaurada desde seu nascimento. 

É a educação, uma possibilidade para conhecermos as relações do triângulo da 

vida e as relações estabelecidas entre as mesmas. É com ela que podemos sair de um 

profundo estado de ignorância para compreender a luz dos fatos, entender o mundo47 e 

produzir uma consciência verdadeira, crítica e não ingênua, cuja feitura não se faz 

automaticamente, mas processualmente. A educação, vale ressaltar, tem a potência de 

avançar nesse sentido, contudo, deixemos claro está não é a pedra de salvação, uma vez 

que sermos incompletos é uma característica da condição humana. 

Nesta perspectiva, o indivíduo sem uma formação crítica, ao receber assédios e 

não refletindo sobre as ideologias propostas, são facilmente conduzidos por qualquer 

discurso, o que pode comprometê-lo individualmente e socialmente. Por isso, para que 

não ocorra tal situação é que se faz necessária a educação, que constrói uma consciência 

que possibilite a humanização dos sujeitos que, uma vez críticos e reflexivos, não 

deixem ser seduzidos por primeiras impressões para atender processos midiáticos em 

prol de um consumismo exagerado determinado por leis políticas, para que não 

promova a manutenção de um estado de leis que, em várias situações, tem cometido 

atos bárbaros, ao colocar os sujeitos em conflito consigo mesmo por sempre, fazerem-os 

acreditar que precisam de algo mais, sacrificando a si e aos outros. 

Urge um processo formativo que emancipe os educandos a não caírem no 

primeiro discurso e ideias ideológicas existentes, conseguindo compreender, analisar e 

intervir a médio, curto e longo prazo sobre fatos que, consequentemente, conduzirão sua 

vida individual e socialmente.  

Outro ponto, talvez de maior relevância, seria uma educação contra a barbárie48, 

esta agressividade é uma condição humana que acompanha a civilização e, reprimi-la, é 

uma condição para vivermos em sociedade, tornando-se decisivo para a sobrevivência 

                                                 
47 (...) atualmente a educação tem muito mais a declarar acerca do comportamento no mundo do que 

intermediar para nós alguns modelos ideais preestabelecidos” (ADORNO, 1995, p.141). 
48 “Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais alto 

desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em 

relação a sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a 

formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem 

tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de 

destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha a explodir, 

aliás uma tendência imanente que a caracteriza” (ADORNO, 1995, p.155). 
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da humanidade. Contudo, reprimi-la ao ponto de restringir suas emoções fortes e 

erradicar a agressão torna-se desnecessário, pois é justa a raiva49 e ser agressivo, 

ofensivo, no intuito de lutar contra as ordens perversas dos opressores que colocam os 

oprimidos às suas concepções individualistas, narcisistas, e que ideologicamente 

oprimem os menos favorecidos. Assim é preciso uma educação contra a barbárie 

enquanto luta constante no processo civilizatório. 

Precisamos de uma educação contra a barbárie e não uma que reproduza a 

mesma, fato que vem recorrentemente ocorrendo em nosso país, pois as escolas tem 

sido forçadas a reproduzirem as ideologias impostas pelo Estado/Governo, não sendo 

ensinadas a pensarem socialmente e politicamente, instaurando uma educação bancária 

(FREIRE, 1996), que tem cada vez mais se tornado um local de violência para o 

processo formativo, em que gangues se formam, tráfico de drogas tem sido práticas 

corriqueiras, violência entre os alunos e destes para com os com os professores 

(MATTÉI, 2002). 

 

Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da 

paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não 

apenas ensinar os conteúdos mas também ensinar a pensar certo. Aí a 

impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, 

mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado 

de frases e de idéias inertes do que um desafiador. O intelectual 

memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso 

de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-

as de memória - não percebe, quando realmente existe, nenhuma 

relação entre o que leu e o que vem ocorrendo no país, na sua cidade, 

no seu bairro. Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia algo 

pessoal. Fala bonito de dialética mas pensa mecanicistamente. Pensa 

errado. É como se os livros todos a cuja leitura dedica tempo parto 

nada devessem ter com realidade de seu mundo. A realidade com que 

eles têm que ver é a realidade idealizada de uma escola que vai 

virando cada vez mais um lado aí, desconectado do concreto 

(FREIRE, 1996, p.14). 

 

Assim, o caminho não é reprimir para privar seus meios de pensar, agir, 

reivindicar, enfim, serem “obedientes instrumentos da ordem vigente” (ADORNO, 

1995, p.159), mas oferecer melhores condições que facilitem o processo de sublimação 

                                                 
49 “Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, 

contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência um papel altamente formador. O 

que a raiva não pode é, perdendo os limites que a confirmam, perder-se em raivosidade que corre sempre 

o risco de se alongar em odiosidade” (FREIRE, 1996, p.23). 
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ao ressignificar seus instintos agressivos a conduzir conscientemente seus processos 

produtivos. É preciso reconduzir o princípio de barbárie para não cair em desgraça50. 

Para tanto, educar é salutar para que as pessoas aprendam a relacionar-se umas 

com as outras sem um clima de competição desenfreada, aprendendo a lidar com suas 

frustrações e sentimentos de culpa que os conduzem a cometerem agressão 

inconscientemente. Como exemplo, e não mais do que isto, pensemos em uma situação 

de trânsito, onde um motorista ouve um som beirando a 110db ao meio dia, horário que 

comumente todos almoçam; o engarrafamento é inevitável, e por um deslize carros se 

tocam, sendo o motivo a desatenção ocasionada pelo motorista quase sem audição. 

Frustrado e com sentimento de culpa quando é questionado verbalmente pelo 

acidentado, somando-se a isto o calor, o som alto, o stress, a fome e o sentimento de 

estar acuado, parte para a agressão verbal e física. Algo que corriqueiramente está no 

trânsito das cidades brasileiras, talvez não desta forma, mas de maneira semelhante. O 

desrespeito ao outro e ao seu espaço têm ocasionado inúmeras formas de barbárie, ao 

qual o método educacional tem corroborado. 

Outro ponto responsável pela barbárie é a falência da cultura, que não cumpriu 

as promessas outrora prometidas e dividiu os homens, divisão ocasionada pelo trabalho 

físico e intelectual. Isto retirou-lhes a confiança em si próprios e na própria cultura. 

 

E como costuma acontecer nas coisas humanas, a consequência disto 

foi que a raiva dos homens não se dirigiu contra o não-cumprimento 

da situação pacífica que se encontra propriamente no conceito de 

cultura. Em vez disto, a raiva se voltou contra a própria promessa ela 

mesma, expressando-se na forma fatal de que essa promessa não 

deveria existir (ADORNO, 1995, p.164). 

 

Tais fatos carecem de esclarecimento para que, ao sentir o desamparo de 

momento anteriores, consigam transformar a situação vigente e não recrudescer em 

silêncio tornando seres inofensivos e passivos51em sujeitos que promovam a assunção52 

                                                 
50 “[...] já que todos nós nos encontramos no contexto de culpabilidade do próprio sistema, ninguém 

estará inteiramente livre de traços de barbárie, e tudo dependerá de orientar esses traços contra o princípio 

da barbárie, em vez de permitir seu curso em direção à desgraça” (ADORNO, 1995, p.158). 
51 “[...] esta passividade inofensiva constitui ela própria, provavelmente, apenas uma forma da barbárie, 

na medida em que está pronta para contemplar o horror e se omitir no momento decisivo” (ADORNO, 

1995, p.164). 
52 “O verbo assumir é um verbo transitivo e que pode ter como objeto que assim se assume. Eu tanto 

assumo risco que corro ao fumar quanto me assumo enquanto sujeito da própria assunção. Deixamos 

claro que, quando digo ser fundamental para deixar de fumar a assunção de que fumar ameaça a vida, 

com assunção eu quero sobretudo me referir ao conhecimento cabal que obtive do fumar e de suas 

conseqüências” (FREIRE, 1996, p.23). 
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de si próprios. Aí reside uma das tarefas mais importantes da educação consciente e 

crítica, a de assumir-se como sujeito esclarecido, consciente de suas falhas e de seu 

inacabamento; que pode tornar sua realidade favorável à sua forma de ser e estar no 

contexto ao qual está inserido (FREIRE, 1996). 

Portanto, desbarbarizar é fazer com que o indivíduo obtenha uma educação que 

contribua com a formação consciente e crítica, para que assim aprendam a respeitar as 

diferenças étnicas, intelectuais e espirituais, corporificando o respeito e o amor ao outro 

de forma a não cometer injustiças, uma educação que esteja compromissada em pensar 

certo. 

É nesta perspectiva é que se buscou por meio do processo de construção do 

Círculo Tutorial, ações que possibilitassem, aos seus integrantes, por meio de ações 

dialógicas, a pensarem certo, de modo a fazer novas leitura da realidade refletindo sobre 

os conteúdos e não promovendo a repetição sem sentido a que diferentes instituições 

têm priorizado, propiciando um processo formativo que vise ideias iniciais que tomem 

um corpo sólido para culminar na libertação dos sujeitos frente aos opressores de modo 

processual. 

 

O indivíduo oprimido: educação para libertação 

 

A educação para libertação ocorre quando o esclarecimento, por meio de uma 

educação que construa ações que propicie elementos que os sujeitos pensem certo, se 

torna saída para os homens perceberem-se oprimidos e saírem da sua inferioridade. 

Inferioridade que opressores, sutilmente ou não, impõe contra os humildes e 

esfarrapados do mundo ao retirar-lhes sua liberdade. Liberdade que segundo Cecília 

Meirelles53 “[...] é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que 

explique e ninguém que não entenda”, idealizada por muitos e distante de tantos outros. 

Buscar ser livre e emancipar-se esbarra na estrutura opressora que enfraquece a 

liberdade dos indivíduos na sociedade. Ações iniciais e formativas podem destituir a 

emancipação durante toda a vida, pois é preciso que a formação dos sujeitos se paute na 

superação da autoridade54, princípio fundamental que lhe confere autonomia, que 

pressupõe a emancipação do sujeito e, consequentemente, sua liberdade.  

                                                 
53 Escritora brasileira de grande renome cuja obra é “O Romanceiro da Inconfidência”. 
54 “Em primeiro lugar, autoridade é um conceito essencialmente psicossocial, que não significa 

imediatamente a própria realidade social. Além disso existe algo como uma autoridade técnica (...) que 
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Contudo, vale deixar claro que não basta ser rebelde e romper com qualquer 

autoridade, mas sim com aquela cujo ideal identifica-se, que inicialmente é a figura 

representativa do pai. É perceber que isso apesar de doloroso, precisa ser superado pois 

não corresponde mais com seu ideal. 

 

É o processo pelo qual as crianças em geral se identificam com uma 

figura do pai, portanto, como uma autoridade, interiorizando-a, 

apropriando-a, para então ficar sabendo, por um processo sempre 

muito doloroso e marcante, que o pai, a figura paterna, não 

corresponde ao eu ideal que aprenderam dele, libertando-se assim do 

mesmo e tornando-se, precisamente por essa via, pessoas emancipadas 

(ADORNO, 1995, p.177). 

 

Tal fato não configura que a autoridade não deva existir, pois a descoberta da 

identidade só ocorre no encontro com outra autoridade. Por isso, torna-se tão difícil o 

ser [verbo] oprimido buscar abandonar seu opressor, pois é difícil deixar traços de 

identificação daqueles que amamos ou que a “ferro e fogo” um dia nos ensinou ser 

gente, a ideia primeva do pai organizador, que organizou e ainda organiza nossa 

sociedade, é difícil de ser abandonada, “as pessoas aceitam com maior ou menor 

resistência aquilo que a existência dominante apresenta à sua vista e ainda por cima lhes 

inculca à força, como se aquilo que existe precisasse existir dessa forma” (ADORNO, 

1995, p.178). 

As pessoas identificam-se, em grande parte das vezes, por seus pais ou 

responsáveis ou pelas figuras que podem os representar. Para muitos, libertar desta 

identificação primaria torna-se difícil, e se a ocorrência de tal fato se efetivar, deixará 

marcas no indivíduo que serão carregadas ao longo de toda a sua vida. Outras pessoas 

representaram inconscientemente algo que não são, por não conseguirem realizar a 

identificação, podendo reproduzir ódio e angústia daqueles que um dia os machucaram 

e em muitos casos, não entenderão o porquê de repetirem os mesmos erros, mas apenas 

a angústia da não compreensão, 

 

(...) justamente porque as resistências a ela são excessivamente 

poderosas. E precisamente porque não conseguem realizar a 

identificação, porque há inúmeros adultos que no fundo apenas 

representam um ser adulto que nunca conseguiram ser totalmente, e 

assim possivelmente precisam sobre-representar sua identificação com 

                                                                                                                                               
não pode simplesmente ser descartada. Assim, o conceito de autoridade adquire seu significado no âmbito 

do contexto social em que se apresenta” (ADORNO, 1995, p.176). 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir. 
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tais modelos, exagerar, encher o peito, bravejar com voz adulta, só 

para dar credibilidade frente aos outros ao papel mal-sucedido para 

eles próprios (ADORNO, 1995, p.179). 

 

Por isso, segundo Paulo Freire (1996), o oprimido, ao estabelecer 

conscientemente sua assunção55, busca superar a autoridade com a qual se identificou, 

que neste caso pode ser a superação da figura do pai, ato difícil de ser deixado, e que, 

em grande maioria das vezes, se apresentará travestida56 em outro objeto/indivíduo 

(patrões, autoridades, opressores, governadores, presidentes...) ao longo da sua vida. 

Consequentemente, se tal fato ocorre, conquistando a autonomia necessária para romper 

com a lógica opressora, por meio de um processo de consciência crítica desenvolvida 

pelo diálogo, poderá promover sua libertação ao assumir a importância de emancipar-se 

para lutar por uma vida mais justa, sublimando, assim, sua energia libidinal. 

Para tanto, o eu ou ego do sujeito precisa ser forte, o que significa que este deve 

submeter-se aos desejos insaciáveis do id, mas não a todos eles, reprimindo-os; 

satisfazendo a severidade repressiva do superego, mas também, limitando o poderio 

deste, para atender as demandas do id. Tal fato, quando não estabelecido gera o ego 

frágil do sujeito, que psicologicamente traduz-se em loucura. Ter o ego forte pode 

também entendido como a capacidade de vivenciar situações problemáticas e se 

reorganizar e seguir adiante, não ficando, a pessoa, paralisada por tais problemas. 

 

Ao ego-eu, ou seja, à consciência, é dada uma função dupla: ao 

mesmo tempo recalcar o id, satisfazendo o superego, e satisfazer o id, 

limitando o poderio do superego. A vida consciente normal é o 

equilíbrio encontrado pela consciência para realizar sua dupla função. 

A loucura (neuroses e psicoses) é a incapacidade do ego para realizar 

sua dupla função, seja porque o id ou o superego são excessivamente 

fortes, seja porque o ego é excessivamente fraco (CHAUÍ, 2000, p.83-

87). 

 

Nesta perspectiva, o processo educacional faz-se necessário para esclarecer aos 

oprimidos sua real condição em todo o processo ao qual está inserido, para que torne 

                                                 
55 “Não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem a 

disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também” 

(FREIRE, 1996, p.22) 
56 “O inconsciente, em suas duas formas, está impedido de manifestar-se diretamente à consciência, mas 

consegue fazê-lo indiretamente. A maneira mais eficaz para a manifestação é a substituição, isto é, o 

inconsciente oferece à consciência um substituto aceitável por ela e por meio do qual ela pode satisfazer o 

id ou o superego. Os substitutos são imagens (isto é, representações analógicas dos objetos do desejo) e 

formam o imaginário psíquico, que, ao ocultar e dissimular o verdadeiro desejo, o satisfaz indiretamente 

por meio de objetos substitutos (a chupeta e o dedo, para o seio materno; tintas e pintura ou argila e 

escultura para as fezes, uma pessoa amada no lugar do pai ou da mãe)” (CHAUÍ, 2000, p.83-87). 
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cada vez mais clara sua forma de ser e as condições que lhe ocasionaram isto. Diante 

disso, para buscar sua emancipação é preciso enfrentar, se e/ou como for possível, os 

opressores que os inferiorizam, ao ensina-los, os oprimidos, a pensarem certo em prol 

de uma educação libertária. 

A educação, transformadora, busca contradizer a estrutura opressora e resistente 

aos assédios que deturpam a realidade que os circunda, cabe a esta denunciar a forma 

com que os marginalizados são enganados constantemente em seus afazeres cotidianos, 

competindo a estes converterem suas impotências em pensamentos e práticas que 

construam caminhos salutares, que levem educandos a libertar-se. 

Neste contexto, educação é o caminho para reconhecer seu contexto sócio-

histórico-cultural e conhecer-se como sujeito neste complexo triângulo da vida, que 

demonstra que temos mais coisas a aprender e aprofundar para esclarecer o porquê das 

angústias que não deixam seu corpo descansar. Desvelar a importância de relacionar 

com indivíduos, sociedade e natureza, em um intenso procurar pela transcendência, 

trilham caminhos que corroboram, ao entender esta dinâmica, com a importância de 

formar seres humanos que conscientes do seu inacabamento emancipem-se e saibam 

discernir o que a ele é bom, e não aquilo que outros escolheram, de maneira impositiva, 

para sua vida. 

Entretanto, formar uma consciência crítica tornando-os sujeitos esclarecidos não 

extingue nossa incompletude, a falta que nos movimenta. Vimos que somos insatisfeitos 

e ansiosos desde nosso nascimento. Assim, desde o nascimento buscamos satisfazer 

imediatamente nossas pulsões, inquietando-nos através de gestos, choros e expressões, 

incessantemente, por meio de atos agressivos e violentos que buscam satisfazer as 

pulsões. Nesse viés cabe a seguinte reflexão: diante a pulsão imediatista de obtenção de 

prazer, que a qualquer modo busca satisfazer-se, qual é o papel educacional? Formar 

para que a educação se movimente ou se paralise entre as pulsões que levam à vida e à 

morte? 

 

Meu coração não quer deixar meu corpo descansar: a pulsão agressiva e 

potencializadora da vida  

 

Ter consciência crítica e ser esclarecido por meio da educação não é sinônimo de 

quietude e imobilidade, mas de inquietude, em um intenso movimento de busca, 

convenhamos, quando estamos insatisfeitos cruzamos os braços ou buscamos outras 
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formas de satisfazermo-nos? Segundo Freud [1930 (1929)] satisfazer as pulsões seria o 

equivalente da nossa felicidade, a falta dessa realização leva-nos a um profundo 

sofrimento, como a mãe sem condições que há anos não vê seu amado filho, chorando 

dia após dia por sua falta, ao reencontrá-lo em um terminal rodoviário qualquer, abraça-

o silenciosamente não querendo o largar mais. A falta e nossa eterna insatisfação 

possibilitaram e possibilitam reinventarmos nossa história, as ações cotidianas e os 

objetos de desejos a serem alcançados, com intuito de obtermos a felicidade. 

 

A felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos como 

possível, constitui um problema da economia da libido do indivíduo. 

Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem 

de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. 

Todos os tipos de diferentes fatores operarão a fim de dirigir sua 

escolha. É uma questão de quanta satisfação real ele pode esperar 

obter do mundo externo, de até onde é levado para tornar-se 

independente dele, e, finalmente, de quanta força sente à sua 

disposição para alterar o mundo, a fim de adaptá-lo a seus desejos 

[FREUD, 1930 (1996, p.91)]. 

 

A constituição psíquica do sujeito conduzirá este indivíduo a diferentes formas 

de obter a felicidade, seja nos relacionamentos emocionais com outras pessoas, em sua 

autossuficiência, no mundo interno para testar sua força, entre outros. O que propiciaria 

melhor satisfação seria dividir esta e não condicioná-la em um único objeto de prazer, 

protegendo-nos contra o sofrimento que, aliás, é nossa eterna busca [FREUD, 1930 

(1929)]. 

Libertarmo-nos do nosso sofrimento, dos atos violentos e agressivos que nos 

constituiu, muito bem expresso pelo ato sexual em si, colocar-nos-ia em uma felicidade 

acomodada, certa proteção contra o sofrimento [FREUD, 1930 (1929)].  

 

Contra isso, existe uma inegável diminuição nas potencialidades de 

satisfação. O sentimento de felicidade derivado da satisfação de um 

selvagem impulso instintivo não domado pelo ego é 

incomparavelmente mais intenso do que o derivado da satisfação de 

um instinto que já foi domado. A irresistibilidade dos instintos 

perversos e, talvez, a atração geral pelas coisas proibidas encontram 

aqui uma explicação econômica [FREUD, 1930 (1996, p.87)]. 

 

Lembro-me do filme Cidade dos Anjos, onde toda ausência de sentimento 

enfrentada pelos anjos propiciavam-lhes a paz, mas mesmo existindo este estado de 

completude alguns curiosos escolhiam se tornarem seres humanos, para sentir a falta e 
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com ela os sentimentos de dor, cansaço, alegria, e prazer ao se alimentar, entre outros. 

Fico imaginando como seria a vida sem a ansiedade do primeiro beijo, o colo quente da 

mãe, o afago carinhoso em dias frios, o medo que nos protege, as pupilas dilatadas e 

respirações ofegantes em momentos prazerosos, o cheiro do café nas manhãs frias e das 

flores na primavera, o nascer sol, a despedida de um amigo e a chegada de um novo ser 

vivo. 

Esta natureza complexa repousa sobre nossas pulsões, um impulso energético 

que pode seduzir-nos aos mais diversos caminhos em busca dos diferenciados objetos 

de desejo, o que difere de instinto que é pré-estabelecido a modelos que padronizam. 

Estas procuraram se satisfazer a todo momento, em uma tênue linha contraditória entre 

preservação e destruição, amor e ódio, amalgamadas na figura de Eros, amor, a pulsão 

de vida criadora e transformadora das mais belas ações humanas; e Tanatos, pulsão de 

morte, que busca irrestritamente destruir para satisfazer-se [FREUD, 1930 (1929)].  

Quando avistamos um caju resplandecendo no cerrado, sentimos (pelo menos 

sinto) um desejo irrestrito de tê-lo em mãos, e uma vez de posse dele, indubitavelmente, 

destruí-lo mordendo-o e dilacerando-o para sentir a suculência desse pseudofruto, isto é, 

do objeto almejado. Destruir sentindo prazer para satisfaz nossa procura por aquele 

objeto alcançado, mesmo que por minutos faz parte da nossa natureza humana. 

Entretanto, com apenas a castanha do caju em mãos nos sentimos insatisfeitos, o que 

leva a outras buscas para alimentarmos nossas pulsões, mesmo que seja por outro caju. 

Contudo, satisfazê-las sem restrições impossibilitaria o desenvolvimento 

civilizatório e o processo formativo, o que gera um mal-estar, e se não podemos ter da 

forma que nossa pulsão anseia deixamos nossos desejos instintivos agressivos tomar 

forma em nossa realidade, cujo intuito é gozo irrestrito, selvagem e violento, que 

sempre caminhará ao nosso lado como um velho amigo. Isto, a contragosto da 

educação, estágio superior do que melhor temos para se viver em sociedade, possibilita 

atos violentos. 

Daí a necessidade arrojada, agressiva e violenta de querer satisfazer-se 

independente do que as educações civilizatórias nos propiciou como ética e alteridade 

(se é que ensinou), acometendo sobreposição de culturas, um ódio inculto de destruir 

tudo aquilo que não convém para satisfazer o narcisismo. 

 

[...] civilização é em grande parte responsável por nossa desgraça e 

que seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e retornássemos 

às condições primitivas. Chamo esse argumento de espantoso porque, 
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seja qual for a maneira por que possamos definir o conceito de 

civilização, constitui fato incontroverso que todas as coisas que 

buscamos a fim de nos protegermos contra as ameaças oriundas das 

fontes de sofrimento, fazem parte dessa mesma civilização [FREUD, 

1930 (1996, p.94). 

 

Tal fato foi descoberto ao estudar sobre a vida dos neuróticos, pois a pessoa 

torna-se neurótica por não suportar as exigências que constituem o processo 

civilizatório em seus diferentes contextos sócio-históricos-culturais. As exigências 

impostas os tornam infelizes, a retirada dessas exigências possibilitaria o ressurgimento 

da felicidade. Mas, afinal das contas, renunciar o processo civilizatório seria a saída57? 

Novamente, cruzar os braços e sofrer quietos esperando o iminente fim é o caminho? A 

educação pode dar-nos uma saída para viver com tal angústia? 

Voltar em fatos históricos possibilita a triste constatação de que a educação não 

foi capaz de parar a guerra mesmo em nações cujo potencial educacional era referência 

e orgulho, pois nossa natureza carrega em si uma alta quota de agressividade, e quando 

não satisfazemos nossa pulsão de morte e não conseguimos que a pulsão de vida 

sobressaia a esta última, somos capazes das maiores atrocidades de ódio, racismo, atos 

agressivos e violentos.  

 

[...] os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, 

no máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são 

criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma 

poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, 

para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas 

também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, 

a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 

sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, 

humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo [FREUD, 1930 

(1996, p.117). 

 

Querer sempre mais por nunca conseguir o objeto perdido, a falta, leva nossa 

natureza a ser capaz de belas produções, mas também de terríveis atrocidades; daí a 

pulsão de morte conduzir-nos, almejando aquele estado de completude uterino, nem que 

isso ocasione a destruição de nós mesmos. 

 

[...] A existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar 

em nós mesmos e supor com justiça que ela está presente nos outros, 

                                                 
57 “[...] seria injusto censurar a civilização por tentar eliminar da atividade humana a luta e a competição. 

Elas são indubitavelmente indispensáveis. Mas oposição não é necessariamente inimizade; simplesmente, 

ela é mal empregada e tornada uma ocasião para a inimizade” [FREUD, 1930 (.1996, p.118). 
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constitui o fator que perturba nossos relacionamentos com o nosso 

próximo e força a civilização a um tão elevado dispêndio [de energia]. 

Em conseqüência dessa mútua hostilidade primária dos seres 

humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de 

desintegração [FREUD, 1930 (1996, p.118). 

 

Apesar da nossa natureza, faz-se necessário buscar métodos que levem as 

pessoas a se identificarem e serem amorosas umas com as outras inibindo sua natureza 

agressiva58, repousando no processo educacional a saída criativa para formar o tipo de 

sujeito que irá conduzir as próximas gerações. Obter ciência dessas inclinações 

agressivas e destruidoras é ter a possibilidade de familiarizar que tais dificuldades não 

se submeterão a qualquer tipo de reforma [FREUD, 1930 (1929)]. 

 Buscar respostas é o caminho iniciado aqui sob o seguinte questionamento: 

afinal de contas o que é educação? Sua definição59 possibilitará a explanação da 

temática apresentada, “a falta o propulsor educacional: para que se educar?”. Segundo 

D’Ambrósio (1996) educação é “uma estratégia da sociedade para facilitar que cada 

indivíduo atinja o seu potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar com outros 

em ações comuns na busca do bem comum” (p.68) e, acrescento também, para manter 

os contextos sócio-histórico-culturais dos indivíduos, suas leis, tradições, técnicas, 

crenças e modos de agir, ou seja, manter a etnomatemática das civilizações e a ela 

agregar novos saberes e fazeres. 

Arguindo sobre o ponto em que ela lança o indivíduo ao seu potencial, entende-

se potência60 como uma força que se equilibra vencendo forças contrárias. Desse modo, 

as pulsões que possibilitaram a construção, por meio da sublimação, do ato educacional 

pervadem-no, ao direcionar a satisfação dos seus desejos não de modo irrestrito, mas 

recalcando-os. Uma vez recalcadas, essas pulsões desejam ressurgir como a mitológica 

fênix com uma nova roupagem e força. Com esta nova força, repete-se se adequando de 

outra maneira, diferenciando-se no processo civilizatório que perpassa pelo crivo do 

superego. 

                                                 
58 “Daí, portanto, o emprego de métodos destinados a incitar as pessoas a identificações e 

relacionamentos amorosos inibidos em sua finalidade, daí a restrição à vida sexual e daí, também, o 

mandamento ideal de amar ao próximo como a si mesmo, mandamento que é realmente justificado pelo 

fato de nada mais ir tão fortemente contra a natureza original do homem” [FREUD, 1930 (1996, p.118). 
59 Tal definição provém de um referencial adotado para o desenvolvimento da pesquisa, contudo, cumpre 

deixar claro que esta é uma forma entre outras de outros teóricos, porém esta possibilita certa satisfação a 

presente construção textual. 
60 "potência", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/pot%C3%AAncia [consultado em 09-04-2015]. 
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Contudo, o que devemos então fazer ao ver o latente palco manifesto ardendo 

em chamas? A chave encontra-se nas formações grupais, pois em grupo somos capazes 

de ações altruístas. Foi assim que Freud buscou explicar a dor, a tristeza e o 

sentimento de culpa do banquete totêmico61, em que os filhos se reúnem para matar o 

pai, a representação autoritária, egoísta e desamorosa, para fortalecer justamente esses 

laços entre seus irmãos para que, uma vez livre das forças opressoras, pudessem 

transcender e instituir os processos civilizatórios ao se unirem indo além ao 

fortalecerem os laços amorosos, mesmo se pautando na lei do pai, a autoridade, que não 

‘foi morta’ e que permanece como fonte organizadora das civilizações. 

 

A substituição do indivíduo pelo poder de uma comunidade constitui o 

passo decisivo da civilização. Sua essência reside no fato de os 

membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de 

satisfação, ao passo que o indivíduo desconhece tais restrições 

[FREUD, 1930 (1996, p.103)]. 

 

Satisfazer a pulsão de morte é atingir o gozo que destrói e extermina, sendo parte 

constitutiva da espécie humana que caminhará conosco sobre essa terra. Porém, para ter 

consciência dessa ansiedade faz-se necessário promover uma educação que alimente a 

pulsão de vida, recaindo em insurgências que nos satisfaçam sem destruirmos e/ou 

limitarmos o gozo de Tanatos por meio de Eros. Vale ressaltar que  

 

[n]o funcionamento humano, não existe uma pulsão do bem e outra do 

mal. Ambas estão imbricadas a serviço do homem e são responsáveis 

pela perpetuação da espécie e renovação da vida. A existência do 

homem não chegaria a esse nível de complexidade se ambas pulsões 

não agissem. O processo civilizatório tem provado que elas podem ser 

dominadas para retro alimentar essa mesma civilização podem ser 

educadas, controladas, e usadas a serviço da civilização 

(MONTEIRO, 2001, p.6). 

 

Urge uma formação que possibilite o desvelar de uma ilusória completude do 

indivíduo frente às inúmeras seduções ocasionadas na contemporaneidade, cujos 

principais representantes são os meios midiáticos. Que denunciem relações efêmeras 

que são construídas deixando o diálogo que conquista e fortalece as relações, em troca 

de imagens sedutoras sem conteúdo, vazias de sentido. Esclareçam que dificuldades, de 

                                                 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
61 Totem e Tabu, Freud. 
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diferentes ordens, não se resolvem com imediatismo sem sofrimento, com elaborações 

simplistas, paliativas e transitórias, em busca do gozo fortuito e mortificante. 

 

Nunca dominaremos completamente a natureza, e o nosso organismo 

corporal, ele mesmo parte dessa natureza, permanecerá sempre como 

uma estrutura passageira, com limitada capacidade de adaptação e 

realização. Esse reconhecimento não possui um efeito paralisador. 

Pelo contrário, aponta a direção para a nossa atividade. Se não 

podemos afastar todo sofrimento, podemos afastar um pouco dele e 

mitigar outro tanto: a experiência de muitos milhares de anos nos 

convenceu disso [FREUD, 1930 (1996, p.94)]. 

 

Portanto, é salutar que compreendamos como construir ações efetivas, como não 

podemos paralisar a pulsão de morte que implicaria na extinção da vida, para  

 

[...] criar oportunidade de Tanatos adiar seu gozo ou sublimá-lo e se 

estimular a vocação pela vida deste planeta. Há que se dar 

oportunidade a Eros e que Tanatos não se antecipe, mas que surja 

como resultado do desgaste natural da manifestação do seu contrário 

(MONTEIRO, 2001, p.6). 

 

Para tanto, segundo Masson (2012) formação para um analista62 

 

[...] exige um tempo que não abdica das mediações, que reconhece a 

história, a reflexão, o estranhamento diante da realidade. Trata-se da 

possibilidade de reinserção do sujeito na universalidade, com base em 

uma outra lógica que envolve estranhamento e contemplação diante da 

produção humana, em um tempo que articula passado, presente e 

futuro (MASSON, 2012, p.5). 

 

Tais exigências podem ser estendidas ao educador, pois para formar um 

indivíduo crítico e reflexivo, consciente de seus saberes e fazeres, que pense certo, é 

importante a figura mediadora de autoridade que compreende a história e o contexto 

cultural dos indivíduos, (re)inserindo as crianças, os jovens e os adultos frente aos 

complexos conceitos e realidades distintas que envolve estranhamento e contemplação 

diante das ações, construções e intervenções humanas, que por sua vez, são elaboradas 

                                                 
62 O objetivo não é tornar o professor um analista, mas que esses possuam alguns elementos desta prática 

que possa contribuir para o entendimento, construção e inserção dos indivíduos na sociedade. 
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frente ao espaço e tempo que atravessam presente, passado e futuro, a favor da nossa 

realidade. 

Esta visa uma formação holística, requerendo ações que vão além do processo 

repetitivo e arcaico de ensino ao qual grande parte da sociedade foi formada, para a 

reprodução de ideologia dominantes. Uma construção educacional que respeite os 

saberes e fazeres das outras culturas não sobrepondo a ideia de superior aos outros 

saberes. Que o método de aproximar entre indivíduos e estados-nações não seja de 

dominação, onde não haja a ocorrência de “espaço e tempo culturais privilegiados que 

permitam julgar e hierarquizar – como mais corretos ou verdadeiros – complexos de 

explicação e convivência com a realidade que nos cerca” (D’AMBROSIO, 2012, p.9). 

Construir uma consciência crítica, que reflita sobre suas ações e promova certas 

renúncias instintivas, para buscar possibilidades frente aos grupos que estamos 

inseridos, em que o primeiro deste repousa nos laços familiares que possibilitarão 

inicialmente saídas, acreditando ser mais significativas e eficazes, pautada no amor 

transformador de um para com os outros ao invés de uns contra outros, causando 

modificações nos modos de relacionamentos dos humanos63. 

Um lugar que não haja hierarquização de saber, mas horizontalização do mesmo, 

um espaço de troca mútua e sincera onde estes possam aprender no intuito de diminuir 

as diferenças. Conhecendo, mesmo que parcialmente, a etnomatemática ao qual, os 

sujeitos da pesquisa, são coparticipantes; e o processo de libertação dos oprimidos, 

insisto, faz-se necessária para a construção do Círculo Tutorial, como processo de 

educação para potencializar as transformações civilizatórias. 

 É compreendendo o triângulo primordial da vida que se podem inferir ações 

pertinentes na busca de formar indivíduos que busquem sua libertação para ser mais. 

Dessa maneira, o próximo capítulo aprofundará o estudo sobre a realidade vivenciada 

pelos educandos no intuito de que, ao conhecer seu contexto sócio-histórico-cultural 

possamos fazer inferências que possibilitem a emancipação dos sujeitos em construção, 

por meio de Grupos Focais que permearam as atividades tutoriais. 

                                                 
63 “Acho também bastante certo que, nesse sentido, uma mudança real nas relações dos seres humanos 

com a propriedade seria de muito mais ajuda do que quaisquer ordens éticas” [FREUD, 1930 (1996, 

p.149)]. 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
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A TRAVESSIA 

UM MENINO CAMINHA E CAMINHANDO CHEGA NO MURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 

 

Toquinho 
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Grupo 

Focal 

Questionário Entrevistas 

O espaço dos 

sujeitos pelos 

sujeitos 

? 
Portanto, nesse segundo 

momento da pesquisa, fica a 

seguinte indagação, 

compreender o contexto 

histórico-sócio-cultural dos 

aprendizes contribuirá para a 

formação dos mesmos? 

Pensar e repensar em seus 

contextos (familiares, 

escolares e cotidianos) 

possibilitará que estes se 

organizem-se para promover 

as atividades do Círculo 

Tutorial? Diante a estas 

indagações que, mais uma 

vez, adentramos em partes 

rasas, de águas claras e de 

acordo com o caminhar 

torna-se profundas e 

escuras. 

A ESCOLA 

O Projeto Político 

Pedagógico é um 

importante meio para 

compreender a realidade 

histórica da escola bem 

como os rumos que 

direcionam os alunos a 

aprendizagem. 

TIPO DE PESQUISA 

Para tanto, será 

desenvolvida uma 

pesquisa com 

abordagem qualitativa. 

Uma pesquisa 

interpretativa 

(investigação 

interpretativa) que 

compreende que o 

conhecimento não é 

neutro e não está 

isolado do universo 

humano, busca, desse 

modo, o conhecimento 

perspectivo que 

enquadra-se em um 

processo dinâmico, um 

movimento. 

O DIÁLOGO 

TRANSFORMADOR 

(...) falar sobre suas 

angústias familiares e 

temas cotidianos foi o 

caminho escolhido, 

pois houve uma 

organização pessoal 

interna e externa 

agregando elementos 

durante todo o 

desenvolvimento da 

pesquisa, por meio do 

grupo focal que 

propiciou aos sujeitos 

lerem e relerem seus 

contextos (...) 

OS SUJEITOS E SEUS ESPAÇOS 

Para a teoria psicanalista, em todas as 

expressões humanas há a denúncia de 

conteúdos inconscientes, com isto, os 

conflitos, os desejos, desafetos estão 

presentes em tudo que fazem, dizem, 

mesmo que, de maneira distorcida, 

isto porque todo o funcionamento 

psíquico resulta do modo como os 

complexos foram elaborados 

(FONSÊCA e MARIANO, 2008, p.5). 

GRUPO FOCAL 

São grupos 

formados por 

pesquisadores, onde 

os participantes 

discutem e 

comentam um tema, 

que é o objetivo da 

pesquisa, partindo de 

sua experiência 

pessoal.  
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Um menino caminha e caminhando chega no muro 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, 

que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos 

caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o 

tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, 

para sempre, à margem de nós mesmos. 

Fernando Pessoa 

 

“Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir fica convencido 

de que os mortais não conseguem guardar nenhum segredo” 

Sigmund Freud 

 

A TRAVESSIA DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Mais um tijolo da escola é composto por aquele menino que caminha rumo ao 

espaço destinado a tampar partes que lhe faltam ao peito. E logo ali em frente, a esperar 

pela gente, a escola está delineando e construindo sonhos, oportunizando aos indivíduos 

saírem de sua auto-inculpável menoridade, um espaço formativo de grandes encontros 

e desencontros, de muitos amores e amizades passageiras e/ou duradouras, mas 

permanentemente inesquecíveis. 

É a escola dos sonhos, em que se aprende a traduzir o diálogo em escrita, 

sentindo uma alegria ímpar por tal feito, estufando o peito, a criança com pouca 

estatura, mas com muita firmeza, afirma eu já sei ler e escrever para aqueles que os 

desafiam e aos que amam. É a escola também do lanche que, com cantorias, seduzem a 

crescer, “Meu lanchinho, meu lanchinho vou comer, vou comer, pra ficar fortinho e 

crescer”1, momentos de alegria, pelo menos da grande maioria, ficavam, e ainda ficam, 

estampadas nas delicadas faces e particularidades, mesmo daqueles mais carentes cujo 

“leite” falta(va) em casa. 

A escola das brincadeiras e traquinagens e, primordialmente, a escola que nos 

levam a enxergar para além dos tijolos do muro, observando o legível e inteligível, 

compreendendo a complexidade do ser, do mundo e do universo. O universo, ao ser 

apresentado, causa estranheza e espanto, mas instiga a viajar em pensamentos, 

construindo viagens e mundos para além do concreto, permeando o abstrato, isto é, 

fantasiando. Para alguns, é o único modo de fugir das angústias e traumas gerados pela 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta-lhe ao peito. 
1 Cantiga Popular inserida nos contextos de educação brasileira. 
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sua cultura que, em alguma medida, tolhe seus sonhos e desejos para viver em 

civilização. 

Inúmeros exemplos poderiam ser enfatizados, mas partimos ao encontro, dentro 

de tantos outros, de uma escola em um país brasileiro, em um estado goiano, em um 

setor da capital denominado Urias Magalhães, buscando entender sobre sua realidade 

em um espaço de contradições, de esclarecimentos e resistências que impulsionam os 

indivíduos a sublimarem, buscando ser um ser mais. Mas por que esta escola em 

específico? 

Às vezes por sorte, alguns preferem acreditar em intervenção divina, acredito 

que seja como uma brisa que conduzida por inúmeros fatores são levadas a realidades 

complexas por motivos desconhecidos. Cabe, estando em determinada realidade, 

organizar-se e inserir-se conforme os obstáculos apresentados nos espaços constituídos 

socialmente. 

Nesta perspectiva, por mais de três anos consecutivos, busco conhecer a 

realidade desta escola após ter conseguido tornar-me professor2. Portanto, durante esse 

tempo como educador consegui compreender a importância de se propor atividades que 

se adequem à realidade dos alunos, fruto de uma formação acadêmica que propiciou 

conhecer, compreender, analisar e propor atividades que atendam a realidade dos 

sujeitos participantes da disciplina. 

Entretanto, esse processo se estende durante uma caminhada de vida, que 

começa com a identificação com a família, das leis estabelecidas por meus pais, que 

propiciaram uma formação que visava pensar não apenas em si, mas na partilha e ajuda 

a outros que contribuíram com o sujeito em formação. Fatos que marcaram e me 

lançaram em um intenso processo de busca por conhecer a si próprio. E como o 

processo de conhecimento leva à mudança de posturas alguns permanecem outros não 

são mais necessários, pois, como dizia Freud, “[é] chegada a hora que os filhos 

precisam deixar os pais”. Contudo, a forma de ver e seguir adiante sempre terá a família 

como referência, seja adequada ou não aos olhos da sociedade; estará presente ao longo 

e breve caminhar sobre a terra, como nossos pais, mas com novos saberes, fazeres e 

experiências que compõem nossa trajetória de vida. 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito. 
2 Professor em regime efetivo da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), 

atuando como professor no ensino fundamental e médio. 
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Portanto, cabe aqui as seguintes indagações: compreender o contexto sócio-

histórico-cultural dos aprendizes contribuirá para a formação dos mesmos? Pensar e 

repensar em seus contextos (familiares, escolares e cotidianos) possibilitará que estes se 

organizem para promover as atividades do Círculo Tutorial? É diante destas indagações 

que, mais uma vez, adentramos em partes rasas de águas claras que, de acordo com o 

caminhar, tornam-se profundas e escuras.  

 

O espaço dos sujeitos pelos sujeitos: da escola ao contexto cultural 

  

É caminhando pelo espaço escolar restrito delimitado pelo muro da escola que 

percebemos suas estruturas, compostas por alicerces, rejuntes, rachaduras, estragos, 

pinturas, formas e camadas que dão tons e cores ao espaço, lançando os educandos em 

um profunda descoberta por caminhos que levam ao conhecimento. 

Inegavelmente todas as escolas aparentam uma estranha semelhança, algumas 

mais outras menos, mas grande parte delas com o objetivo de formar seres humanos 

humanizados que pensem na sua forma de ser e atuar nessa sociedade, demonstrando e 

construindo as relações que regem a terra e o universo. Caminhos simples e ideias 

multíplices que demonstram a complexidade de estar vivo e de ser humano, o que nos 

lança em um profundo e inalcançável processo de busca por este complexo jogo da 

vida, cuja janela é apresentada pela escola e por meio do educador gradativamente. O 

universo informativo e formativo desvela-se com o passar do tempo, dia após dia por 

meio da sua criatividade, curiosidade, paixão, amor e ódio. Estes decorrem da sua 

formação construída durante um longo período compreendido entre seu nascimento e 

sua presente forma de perceber as relações do universo ao qual está inserido. 

 

O espaço escolar 

 

A escola em questão denomina-se Colégio Estadual Aécio Oliveira de Andrade, 

planejada em 1978 e inaugurada em março do ano seguinte3. Tal fato foi o resultado da 

luta e esforço de suas idealizadoras: Nilma Mamede, Maria Elenir da Silva (voluntária), 

Élia Manzan Cordeiro, Dona Josefa (voluntária), Vânia de Sousa, entre outras. Estas 

fizeram levantamento de quantos indivíduos pretendiam estudar nesta escola em 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
3 Dados retirados do PPP da escola do ano de 2013. 
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outubro, novembro e dezembro de 1979 e, após do desenvolvimento dos tramites legais, 

iniciou-se “[...] as aulas, o governador Ari Ribeiro inaugurou com o nome de “Unidade 

Escolar do Setor Urias Magalhães”. E em 18 de abril de 1980 saiu a liberação para o 

funcionamento a título provisório da 1ª a 8ª série do 1º grau na Escola Estadual do Setor 

Urias Magalhães” (PPP, 2013, p.6-7). 

O presente nome da escola teve sua origem na família Oliveira de Andrade, cujo 

patrono foi Aécio Oliveira de Andrade, natural de Itororó-BA, que sempre se dedicou 

ao magistério e residia no setor Urias Magalhães. 

 

[...] nascido em 1º de março de 1932 e faleceu aos 29 dias de setembro 

de 1967. A família Oliveira de Andrade veio para Goiás em 1963, 

tendo sido Aécio Oliveira de Andrade o pioneiro nesta imigração, pois 

veio para cá primeiro que sua família. Desde muito cedo ele teve uma 

vocação para o magistério, sendo ele professor primário e construtor 

da escola Dois de Julho. Toda a família passou a residir no setor Urias 

Magalhães. Aécio era o irmão mais velho da família e foi o esteio e 

razão principal da vinda de seus familiares para Goiás e tradicionais 

moradores da região norte de Goiânia. Alguns familiares ainda, 

residem nas proximidades do Bairro e participam das atividades 

culturais da escola sempre que possível (PPP, 2013, p.2013). 

 

Desde sua fundação, a escola recebeu um número crescente de educandos, 

atendendo alunos com idade a partir de 9 anos, desenvolvendo o trabalho desde a 6ª 

série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Atende cerca de 900 alunos 

nos três turnos, matutino (fundamental e médio), vespertino (fundamental) e noturno 

(médio), cuja origens atende diferentes camadas sociais e trabalhadores. Sendo que, 

alguns alunos trabalham em período contra turno de seus turnos de aula, aumentando 

assim, a rotatividade entre os mesmos. 

A escola busca atender as diversidades ao preocupar-se em disponibilizar vagas 

para educandos portadores de necessidade educacionais especiais, na perspectiva da 

educação inclusiva. Estes podem apresentar limitações no processo de desenvolvimento 

ou dificuldades acentuadas que atrapalhem sua aprendizagem (síndromes neurológicas, 

psiquiátricas e de quadros psicológicos graves), dificuldade de comunicação e 

socialização (surdez, cegueira, baixa visão, surdo-cegueira ou distúrbios acentuados de 

linguagem e paralisia cerebral) e altas habilidades/superdotação. 

 

“Hoje o Colégio recebe alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais e diversas, inseridos em salas de ensino 

regular, sendo, portanto, uma escola inclusiva” (PPP, 2013, p.9). “A 
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partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania 

fundamentado no reconhecimento das diferenças e na participação dos 

sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de 

hierarquização que operam na regulação e produção das 

desigualdades. Essa problematização explicita os processos 

normativos de distinção dos alunos em razão de características 

intelectuais, físicas, culturais, sociais e lingüísticas, entre outras, 

estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. (BRASIL, 

1996). 

 

Neste cenário educacional é perceptível a sensibilidade, carinho e dedicação para 

com as diversidades na forma de se organizarem e desenvolverem as atividades com os 

educandos, sendo que os profissionais de apoio à inclusão, que também são professores, 

estabelecem contato direto com os educadores da disciplina para potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem dos educandos sob as diferentes especificidades que 

os mesmos tenham. 

A escola possui biblioteca ampla com um bom acervo de livros, o que corrobora 

com a aprendizagem dos alunos. Livros que levam alguns alunos, dentre vários, a 

viajarem por romances, dramas, comédias, histórias de terror e temas científicos, entre 

outros, mesmo que a sedução de sites de relacionamento seja o mais evidente entre os 

jovens nos dias atuais. Possui também assinaturas diárias e mensais de jornais e revistas 

para que os alunos as utilizem como fonte de pesquisa, leituras ou como lazer. 

Outros espaços importantes são a sala de informática, vídeo e auditório que são 

amplamente utilizadas pelos educadores das diversas áreas de ensino. Estes são 

utilizados cotidianamente para pesquisa, aulas, palestras, reuniões e confraternizações 

entre a comunidade escolar, composta por gestores, educadores, pais, auxiliares 

administrativos e da limpeza. Portanto, a escola possui uma infraestrutura que 

possibilita ao educadores e grupo gestor potencializar a aprendizagem dos educandos. 

Todos estes pontos corroboram com os objetivos e metas a serem alçadas pela 

unidade escolar, visando a igualdade, qualidade, liberdade de expressão, gestão 

democrática e, principalmente, formar indivíduos conscientes de sua historicidade. Esta 

escola, então, visa  

 

[d]efinir as ações educativas e as características necessárias para que a 

escola cumpra seus propósitos e intencionalidades; Garantir a 

permanente reflexão dos problemas da escola; Buscar alternativas 

viáveis para a efetivação dos objetivos da escola; Propiciar a vivência 

democrática necessária para a participação de todos os membros da 

comunidade escolar e o exercício da cidadania; Organizar o trabalho 
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pedagógico de tal forma que possibilite romper com as relações 

competitivas, corporativas e autoritárias (PPP, 2013, p.14). 

 

Carrega em si a filosofia de construir um espaço não apenas de transmissão de 

conteúdo, mas um espaço em que todos funcionários, alunos, professores e grupos 

gestores aprendam a conviver uns com os outros ao invés de uns contra os outros, em 

prol de uma realidade mais justa que respeita as diferenças e estejam conscientes ao 

buscar um futuro que preencha as lacunas que restam ao peito. 

Faz-se necessário buscar a criação de condições para formar um “sujeito crítico 

e transformador que esteja comprometido com seus ideais” (PPP, 2013, p.15), mas 

consciente que estas não são exclusivas, precisando, de certo modo, adequar-se à 

realidade imediata, repreendendo-se, para desse modo, viver harmoniosamente em 

coletividade e igualdade de direitos. 

Respeitar as aptidões individuais torna-se característica da unidade escolar; as 

vivências cotidianas e seus processos cognitivos possuem sua relevância, contudo estes 

são menos valorizados, para que a diretrizes curriculares e a organização dos conteúdos 

específicos sejam evidenciados para que os educandos tenham a possibilidade de obter o 

saber por meio das suas particularidades em igualdade de direitos, seja de maneira 

consciente ou não (PPP, 2013). 

Para corroborar com tais objetivos, a escola desenvolve projetos de 

aprendizagem e de correção de fluxo; e programas Mais Educação, Acelera e Se liga. 

Como consequência, a escola propicia com estes, atividades em período contraturno, 

além do horário regular dos alunos, promovendo assim, atividades que vão além dos 

processos curriculares e conceituais apresentados pelos educadores. Estes propiciam 

atividades como aula de reforço, desenvolvimento de jornal escolar, instrumento de 

cordas, dança, esporte e lazer, entre outras. A ação é oportunizar, sensibilizar os 

indivíduos em diversificadas áreas a corroborarem com sua formação e, com um 

acúmulo de saberes e vivências realizadas, aos poucos, possibilitar uma formação 

integral consciente e crítica aos indivíduos. 

Neste contexto, a escola tem como principal objetivo para o ensino fundamental 

construir, por meio das relações de gestores, professores, pais e alunos  

 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito. 
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[...] a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo, das linguagens artísticas, 

culturais e corporais, bem como desenvolvimento de habilidades e 

valores. Compreender o ambiente natural e social o sistema político, a 

tecnologia, os valores que fundamentam a sociedade. Fortalecer os 

vínculos de família, os laços de solidariedade humana, tolerância, 

fraternidade em que se assenta a vida social, bem como desenvolver 

reflexões sobre contradições sociais. Utilizar diferente linguagem 

verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal, etc., como meio para 

expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções 

de cultura (PPP, 2013, p.32). 

 

Em específico, o aporte teórico da matemática substancia, no ensino 

fundamental, a proposta de possibilitar a compreensão de conceitos e procedimentos 

matemáticos concernentes a situações corriqueiras ou complexas que permeiam seu 

cotidiano, isto é, torna-se um consumidor prudente, capaz de tomar decisões 

criticamente refletindo sobre suas decisões familiares, pessoais e profissionais; ajudar 

na estruturação cognitiva e no raciocínio lógico dos indivíduos (PPP, 2013).  

Neste tocante, a forma avaliativa dos alunos vai para além de conceitos que 

envolvam o tradicional método aula expositiva e prova. Isto não quer dizer que tal fato 

não ocorra e que todos fujam da metodologia tradicional de ensino, mas a busca por 

métodos diferenciados é uma preocupação contínua da equipe pedagógica frente aos 

educadores desta instituição. Portanto, a avaliação tem como proposta ser contínua e 

cumulativa, “com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos 

resultados ao longo do período sobre os de provas finais” (PPP, 2014, p.44). Enfatiza, 

assim, habilidades de comunicação, relação entre alunos-alunos e alunos-professores, 

compreendendo sua forma de “criar, tomar iniciativa, sua sociabilidade, seu 

desenvolvimento na leitura, interpretação e produção, como requisitos básicos no 

exercício da cidadania” (PPP, 2014, p.44). 

Para tanto, para a realização deste estudo, foram necessárias, no mínimo, três 

avaliações para compreender se os conceitos da disciplina foram assimilados pelos 

alunos, e estes buscaram demonstrar sua forma de assimilar e compreender os conceitos 

apresentados. “Toda a produção do aluno será considerada, valorizada e respeitada, 

despertando assim, a vontade de estudar o ano todo, e não apenas em datas pré-

estabelecidas” (PPP, 2013, p.44). O educando deveria obter média 6,0 segundo o artigo 

53 do Regimento Escolar4. 

                                                 
4 Colocar a lei do regimento escolar. 
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Dessa forma, por meio de leis e do diálogo, a escola se estrutura e busca alcançar 

seus objetivos e metas, algumas impostas por instâncias superiores outras por meio de 

regimentos, esses construídos historicamente, socialmente e culturalmente pelos 

gestores, professores e pela comunidade. Leis/regras necessárias para possibilitar, na 

medida do possível, a formação de indivíduos críticos e reflexivos que estão em seu 

meio cultural. 

Contudo, vale ressaltar que uma coisa é a teoria outra é a prática. A proposta do 

PPP guia tais caminhos, porém há resistências tanto por parte de professores quanto dos 

grupos gestores e secretaria de educação, o que inviabiliza certas ações salutares para a 

formação de sujeitos que façam uma leitura de mundo crítica, reflexiva e 

transformadora. Seja por falta de recursos, infraestrutura, remuneração defasada, falta 

de formação continuada ou de amor para com a profissão. Tais pontos junto à falta de 

responsabilidade dos pais para com seus filhos fazem com que o ato de educar, de ler o 

mundo, torne-se uma barreira para a aprendizagem, seja para aquele que ensina ou para 

aquele que aprende. Portanto, como demonstrar que a obtenção de conhecimento é 

importante para os educandos com histórias de vidas que apresentam inúmeros 

problemas tais como: baixa remuneração financeira, pouca formação educacional, 

carência afetiva, violências, histórico de drogas, entre outras? 

 Assim, diante desse espaço de leis, ideias e diálogos, buscar-se-á compreender a 

realidade escolar e a realidade dos educandos por meio de entrevistas dos grupos focais 

que contribuíram com o desenvolvimento desta pesquisa5. Surgem então os 

questionamentos, qual é o espaço cultural construído pela visão dos sujeitos da 

pesquisa? E como estes compreendem o espaço escolar? Dessa forma, utilizou-se de 

três grupos focais para perceber a realidade dos educandos durante as atividades, para 

assim mesclar os conceitos trabalhados pelo professor da disciplina às suas experiências 

cotidianas. 

Optou-se compreendê-lo por meio das lentes vivificadas dos sujeitos desta 

pesquisa. Estas são salutares para corroborar com um olhar atencioso e vivenciado em 

seu cotidiano, ao longo da sua formação, o que, de certo modo, possibilita compreender 

o espaço sócio-histórico-cultural, evidente ou não, como um caminho para seduzi-los a 

                                                 
5 Foram feitas entrevistas e a realização de grupos focais para compreender, minimamente, a realidade 

sócio-histórico-cultural dos indivíduos selecionados para desenvolver a pesquisa. Tais pontos serão 

melhores esclarecidos na sequência. 
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fortalecer o grupo e lançar-se em busca do conhecimento que a eles passam 

desapercebidos por ainda não perceberem sentido e significado para sua vida. 

 

TERRA À VISTA: COMO APORTAR AO ESPAÇO DOS SUJEITOS 

  

 Esta pesquisa foi pautada nos pressupostos da pesquisa qualitativa interpretativa 

e participativa, por meio da observação da prática do educador em sala de aula, e do 

desenvolvimento de ações extraclasse em uma perspectiva de trabalho colaborativo. 

Estas ações foram realizadas em um espaço denominado Círculo Tutorial, cuja 

orientação didática-pedagógica teve como suporte e base a pedagogia libertadora de 

Paulo Freire, a Etnomatemática e as concepções mais cadentes da Psicanálise e 

educação. 

Nesta perspectiva, justifica-se o desenvolvimento desta pesquisa em instituições 

públicas pela falta de um atendimento mais individualizado aos alunos com dificuldades 

no processo de ensino e aprendizagem, de programas de ensino que busquem uma 

aprendizagem efetiva e de abordagens que possibilitem formar cidadãos críticos que 

reflitam sobre sua prática, indagando o porquê dos acontecimentos e suas ações, 

constantemente aceitos sem questionamento, seja em sala de aula ou no cotidiano. 

A primeira ação feita para o desenvolvimento da pesquisa foi a escolha da escola 

campo, onde o pesquisador optou por desenvolver em uma instituição de ensino em que 

faz parte do quadro docente. A escolha desta ocorreu por propiciar, de certa forma, uma 

maior autonomia para o desenvolvimento da pesquisa. Vale lembrar que houve 

consentimento por parte do grupo gestor da escola. 

O trabalho se desenvolveu em uma turma do Ensino Fundamental, com base nos 

conteúdos ministrados pela professora de matemática. A turma em que se desenvolveu a 

pesquisa pertenceu ao 9° ano. Essa escolha pautou-se em alguns fatores: o processo de 

planejamento para o desenvolvimento do Círculo Tutorial entre tutorando e tutor foi 

facilitado em decorrência da idade e maturidade do aluno; a eminência da mudança para 

um novo ciclo de ensino influenciou na visão de mundo dos educandos; a participação 

dos sujeitos dessa série no projeto tornou-se mais viável em virtude da idade, o que 

facilitou a autorização dos responsáveis. 

A prática de sala de aula da professora junto aos alunos não foi analisada, pois 

não foi o foco desta investigação. Esta pesquisa realizou-se fora do espaço regular 

destinado às aulas, com o intuito de contribuir com a aula da professora. Suas aulas 
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foram acompanhadas pelo pesquisador, buscando mapear o conteúdo construído no 

espaço educativo, conhecendo e analisando o contexto social e escolar no qual os 

educandos estão inseridos. Foi em decorrência dessas observações que se buscou 

evidências das dificuldades e facilidades dos educandos em relação ao conhecimento 

trabalhado pela professora. Pautou-se nos referenciais adotados, ao enfatizar princípios 

colaborativos, e possibilitou buscar elementos na vivência em grupo, para evidenciar 

a necessidade de compreender o cotidiano como referência para a prática. 

O pesquisador esteve presente na aula da professora de matemática por quatro 

motivos: para observar os educandos, analisando os pontos positivos e negativos em seu 

relacionamento com a matemática, independentemente de suas dificuldades e/ou 

facilidades; escolher os integrantes participantes do projeto que possuíssem maiores 

facilidades com relação à disciplina de matemática; escolher por meio de questionários, 

e em conversa prévia com a professora, os alunos com maiores dificuldades no contexto 

da aula de matemática; observar e compreender a aula da professora, para que assim os 

conteúdos fossem mapeados, a fim de planejar o Círculo Tutorial e entender a realidade 

sociocultural dos sujeitos/alunos. 

Foram momentos contemplativos de aprendizagem com distintas realidades na 

sala em que se aplicou a pesquisa, cujo espaço revelou-se ao caminhar por ele e entre os 

educandos, aprendendo sobre suas características, os modos, os gestos, a história, os 

costumes, os medos, as angústias, os sorrisos que se revelaram em espaços que 

constantemente se renovam. Em meio as particularidades, dificuldades e necessidades 

dos indivíduos, como selecionar os sujeitos? Tarefa que nos deixam pensativos, pois 

esta carrega uma responsabilidade ímpar de, ao selecionar os sujeitos, dar vida ao 

processo de pesquisa no espaço selecionado. Perguntas do tipo - “Os selecionados vão 

participar? Estes percorrerão até o final do processo? - são algumas das angústias do 

pesquisador em questão acometidas pelo processo. Entretanto, a saída foi solucionada 

por um questionário que buscou colher informações básicas para escolher os 

participantes da pesquisa (Apêndice I) e pelas observações do pesquisador, da 

professora e do grupo gestor.  

O questionário não possibilitou apenas selecioná-los de acordo com o tempo e a 

disponibilidade de horário para participar da pesquisa; propiciou, ainda, começar a 

                                                 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir. 
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entender elementos que compunham sua vida tanto dentro quanto fora da escola e no 

seio familiar. Arranhar as paredes de vidro foi o objetivo. 

Desse modo, foram selecionados os sujeitos participantes em um total de oito 

alunos. Dois alunos foram escolhidos dentre os que melhor apresentaram compreensão 

a respeito dos conceitos abordados na disciplina, juntamente com a professora da turma 

e com a coordenação pedagógica, para serem capacitados a contribuírem com a 

aprendizagem de outros seis colegas que apresentavam maiores dificuldades em 

matemática, desde características indisciplinares, dificuldade de aprendizagem a 

dificuldade de relacionamento (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Desenvolvimento do Projeto 

 

Do grupo inicial de oito pessoas foram mantidos sete devido à desistência de 

alunos no CT. Para viabilizar o bom andamento das atividades no círculo foram 

realizados planejamentos semanais, às quintas-feiras, de todas as ações desenvolvidas 

(Figura 1). Ocorreram oito encontros no semestre, em que os dois tutores se reuniam 

para efetivar o processo formativo acerca da prática a ser implementada no CT seguinte. 

Às sextas-feiras, em período contraturno das aulas, tutores e tutorandos se reuniam para 

desenvolver e trabalhar as atividades planejadas. 

 

Tabela 1: Quantidades de Círculos Tutoriais e seus conteúdos específicos 

Círculo 

Tutorial 
Conteúdo Específico Eixo Temático 

Nº 1 
Sistemas de Equação Lineares do 1º 

Grau 
Alteridade e o comum 

Nº 2 
Sistemas de Equação Lineares do 2º 

Grau 
Verdades e Mentiras 

Nº 3 Função do 1º Grau: conceito Depende de nós 

Nº 4 Função do 1º Grau: raízes Sobre coordenadas e guerra 

Nº 5 
Problemas envolvendo Função do 1º 

Grau 

“Os carvoeiros”: Explorador 

e Explorado 
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Nº 6 Teorema de Pitágoras Do abstrato ao real 

Nº 7 
Relações Métricas no Triângulo 

Retângulo 

Fotografias e triângulos na 

natureza 

Nº 8 Área e Perímetro: quadrado e círculo 
Povos indígenas no Brasil e 

a cestaria Bora 

Fonte: Pesquisa do autor em fase de elaboração. 

 

Outra etapa foi a construção e análise de um Grupo Focal (GF) que permeou as 

atividades dos Círculos Tutorias. Segundo Gatti (2012) são grupos formados por 

pesquisadores, onde os participantes discutem e comentam um tema a ser pesquisado, 

partindo de sua experiência pessoal. Nesta perspectiva, ocorreram os grupos focais, o 

primeiro antes do desenvolvimento do CT e, posteriormente, ocorreu outros dois para 

melhor compreender a realidade sócio-histórico-cultural dos participantes e fomentar o 

planejamento do Círculo Tutorial. 

O objetivo foi ouvir os educandos para melhor compreender sua história, um 

pouco de suas dificuldades, seus medos, anseios e seus desejos. O intuito foi 

compreender aquilo que pode seduzi-los para propor as atividades do CT, relacionando 

assim o indivíduo (particularidade), seu contexto histórico (saberes) e seus 

desejos/vontades (fazeres). Propiciou momentos que valorizam suas histórias de vida, 

expondo suas angústias, tristezas e felicidades, demonstrando sutilmente que sua fala é 

extremamente importante, assim como seu ponto de vista, seus acertos e erros. Deu voz 

àqueles que por diversas vezes, ou sempre, foram tolhidos de se expressar e dizer o que 

pensam sobre sua forma de atuar e compreender a realidade. Buscou demonstrar que sua 

história de vida é extremamente significativa, formando processualmente uma 

consciência crítica que os lancem em águas mais profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação do Grupo Focal 1 

Pesquisador/Formador 

do Grupo Focal 

Tutora 

Tutor 

Tutorandos 
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O GF foi composto pelos tutorandos6, que promoveram o diálogo para tratar dos 

assuntos concernentes às temáticas propostas pelo mediador/pesquisador. Já os tutores 

ficaram relatando o que ocorreu no CT, para que se diferenciassem dos demais, fazendo 

com que os tutorandos entendessem a diferença de reponsabilidade, 

(in)conscientemente, para contribuir com suas aprendizagens. 

O primeiro GF trabalhou sobre a temática A Família (Apêndice II). Tal fato se 

deu por a família ser a principal instância formadora do indivíduo, sendo que este leva 

para toda a sua vida suas crenças, atitudes, ideias, ética, saberes e fazeres. 

Consequentemente, influenciou na conduta dos educandos em sala de aula; ouvir dos 

mesmos sobre sua família fez-se necessário para, aos poucos, compreender que tipo de 

sujeitos que participaram do CT. Um misto de construção de desenhos, imagens e 

músicas corroborou para que sensações e emoções fizessem do diálogo um caminho 

para exporem seus universos. 

O segundo GF foi voltado para seus contextos de vida (Apêndice III), situações 

que comumente pervadem seu cotidiano. Tais temas foram observados no decorrer das 

atividades do CT, cuja relevância fez-se presente aos educandos, e a partir desses 

surgiram temas como, gravidez, violência, assassinatos, brigas nas escolas, roubo, 

drogas, doenças sexualmente transmissíveis, sobre o espaço escolar e suas relações com 

estes. 

O terceiro GF (Apêndice IV) buscou refletir, principalmente, sobre o processo 

construído no CT. Estes dialogaram sobre o processo de aprendizado desenvolvido no 

CT, construíram desenhos que representassem a matemática velha e a nova, assistiram 

vídeos para melhor compreender a importância da matemática ao seu redor e 

desenvolveram uma dinâmica com a música aquarela para perceber todo o processo 

vivenciado no decorrer do CT. 

No planejamento do Círculo Tutorial, o pesquisador realizou a capacitação dos 

alunos/tutores que demonstraram compreender melhor os conceitos matemáticos sob o 

aporte teórico anteriormente referenciado. Os alunos/tutores tiveram uma formação, 

realizando reflexões sobre os conceitos abordados em sala de aula obtiveram uma 

confiança maior para o tratamento dos conhecimentos matemáticos a serem trabalhados 

com os outros seis alunos/tutorandos. Eles desenvolveram as atividades do CT sendo 

                                                 
6 Alunos que eram capacitados pelos tutores após prévia formação. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir. 
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assistidos e observados pelo pesquisador por meio da resolução de problemas, de 

atividades lúdicas ou da modelagem matemática, entre outras. Durante os círculos 

tutoriais o pesquisador exerceu o papel de observador e, quando necessário, atuou como 

mediador no processo de ensino e aprendizagem entre tutores e tutorandos. 

Assim, o aluno/tutor, ao contribuir com a aprendizagem dos tutorandos, 

respeitou suas dificuldades em decorrência do nível de aprendizagem, respeitou as 

diferenças existentes no grupo e, quando foi necessário, revisou os conteúdos anteriores. 

Nessa perspectiva, o aluno/tutor evitou ao máximo resolver os problemas propostos ao 

grupo de tutorandos. Ao contrário, questionou-os, sugeriu, por meio do diálogo, que a 

aprendizagem fosse construída pelos próprios tutorandos, além de estimulá-los, 

buscando fazer com que os alunos se sentissem à “vontade” para confiarem em si 

próprios, o que contribuiu para o aumento de sua confiança e autoestima, ação 

necessária na resolução dos problemas. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram pautados na observação 

para que fossem conhecidos o ambiente escolar e a aula da professora, e assim 

compreendidas as facilidades, angústias e dificuldades dos alunos, sendo a observação a 

mais importante fonte de informação em pesquisas qualitativas em educação (VIANA, 

2003, p.12). 

A coleta dos dados foi realizada por meio do instrumento ‘caderno de campo’, 

em que foram colhidos os relatos das experiências vivenciadas pelo pesquisador e pelo 

aluno/tutor no encontro realizado antes do desenvolvimento do Círculo Tutorial, 

descrevendo suas dificuldades, as atividades de ensino, os pontos positivos e negativos 

da contribuição do aluno/tutor na aprendizagem dos alunos/tutorandos. Este relato foi 

feito logo após a vivência com o aluno/tutor, para uma maior precisão nas anotações 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.32). Para tanto, foram feitas gravações, para posterior 

compreensão das ações desenvolvidas no CT; fotografias, para retratar momentos 

específicos e filmagens, para compreender o movimento que permeou o processo 

formativo. 

Nos oito (ver tabela 1) Círculos Tutoriais foram entregues aos tutorandos dois 

questionários autoavaliativos, para que analisassem suas ações individuais e coletivas. 

Esse momento oportunizou reflexões sobre a sua prática, desenvolvendo a 

autoconfiança necessária para explicitar suas dificuldades e, por conseguinte, contribuir 

com sua aprendizagem. 
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O espaço dos sujeitos 

 

Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados para buscar certa acuidade 

da realidade dos sujeitos: o questionário; a entrevista, que após a escolha prévia dos 

sujeitos possibilitou trazer luz aos fatos sobre situações corriqueiras de seus cotidianos 

perguntando-lhes como era o dia destes em uma terça, no sábado e no domingo; e o 

grupo focal. Tais instrumentos de coleta de dados possibilitaram começar a promover a 

triangulação dos dados.  

Assim, para compreender os espaços dos sujeitos, iremos, dentro de todos esses 

processos desenvolvidos na pesquisa, buscar elementos do questionário, entrevista e 

grupos focais que influenciaram em grande parte no desenvolvimento das formações e 

atividades propostas no CT, buscando elementos que corroborem com o entendimento 

da realidade dos sujeitos, seduzindo-os à aprendizagem. 

Como em um quebra-cabeça, iremos juntar fatos e ideias durante todo o 

desenvolvimento da pesquisa, entrelaçando informações em um jogo para observar, 

compreender e descrever elementos que compõem suas vidas.  

No primeiro momento, o questionário e a entrevista (Apêndice I) possibilitaram 

perceber que os alunos escolhidos moravam em setores diferentes, permeando Urias 

Magalhães, Recanto do Bosque e Jardim do Cerrado7; e que a maioria dos participantes 

da pesquisa tinham pais separados, ou seja, 44% moravam com os pais (pai e mãe) e 

56% ou moravam com o pai ou com a mãe. 

Outro ponto era se estes pais acompanhavam os estudos destes cotidianamente, 

se observavam tarefas escolares, acompanhavam a agenda diária dos filhos e se ajudam 

nas atividades para serem resolvidas em sala de aula. Observamos que, devido a 

separação dos pais, o que descaracteriza a família, pode ser que os responsáveis pela 

guarda das crianças sobrecarreguem-se com excessivas tarefas diárias, faltando-lhes 

tempo para dedicar-se às atividades desenvolvidas por seu(s) filho(s), o que lhes confere 

falta de tempo para acompanhar ou verificar o desenvolvimento das atividades 

propostas pelos educadores em sala de aula8.  

Desse modo, verificou-se, por meio do questionário, que 50% dos pais, às vezes, 

acompanhavam suas tarefas diárias e 25% não acompanhavam, totalizando quase 75% 

de falta de acompanhamento, seja com as atividades da escola ou no seu cotidiano, 

                                                 
7 Nas páginas seguintes será melhor detalhado sobre esses bairros ao qual os alunos fazem parte. 
8 Mas a frente será tratado tal assunto com maior riqueza de detalhes. 
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fazendo com que os filhos não assumissem responsabilidade, principalmente pelas 

atividades escolares. Soma-se a tal fato, as respostas ‘às vezes’ e ‘não contemplam’ para 

a pergunta sobre o desenvolvimento diário das atividades, obtendo-se, pois, 63% de 

respostas negativas a este questionamento, que é quase a mesma quantidade que diz que 

não é acompanhada pelos pais em seus deveres escolares. 

O fato é que os educandos ficam grande parte do dia desenvolvendo outras 

atividades, deixando de lado as atividades, a serem realizadas em casa, indicadas pelos 

educadores. E como grande parte destes não são acompanhados pelos responsáveis, 

falta-lhes orientações que os direcionem a organizar seu tempo para desenvolver suas 

atividades escolares, fazendo com que estes, em sua grande maioria, dediquem-se 

apenas nas vésperas das provas. 

Na entrevista, antes do desenvolvimento do CT, cujo intuito era conhecer um 

pouco do cotidiano destes sujeitos, observou-se que ao revelar suas ações diárias em 

uma terça, sábado e domingo, mais da metade não mencionou durante a entrevista que 

fazia atividade fora da sala de aula, o que corrobora com os questionários, ou seja, 53% 

disseram que não fazem atividades escolares nos períodos contraturnos da escola. 

E mais do que fazer, é se gostam ou não das atividades, pois se não é algo 

prazeroso, o que ocorre é que, possivelmente, outras coisas prazerosas os seduzam, 

como redes sociais ou uma boa conversa com colegas e amigos. É o que diz Keith ao 

responder sobre o que mais gostava de fazer no espaço escolar: - “Conversar com as 

meninas e ver os gatim” (QUESTIONÁRIOS ALUNOS – Nº 7). Portanto, podemos 

observar que grande parte dos sujeitos não gostam de fazer as atividades, pois não se 

sentem atraídos em construir conhecimento. Ainda sobre esta questão, outros fatores 

podem implicar neste fato9, gostar ou não gostar de realizar as atividades, sendo que as 

respostas se dividem em: 50% que não gostam de fazê-las, 13% que às vezes fazem, 

contra, apenas, 37% dos que gostam. 

Aos serem indagados sobre o que eles mais gostam de fazer em seu cotidiano, 

estes apontaram com maior frequência que: gostam de dormir (33%), ler (11%) e 

aprender/conhecer (56%). Contudo, não expõem o que gostam de aprender e conhecer, 

tornando as respostas evasivas. Na entrevista, quando perguntados sobre o mesmo 

quesito, responderam: jogar videogame; ouvir música; trabalhar mexendo com 

artesanato, para ter minimamente dependência financeira dos pais; sair; jogar bola; 

                                                 
9 Mais à frente observaremos alguns possíveis fatores e que a família tem grande papel neste processo. 
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brincar com os sobrinhos; passear com família; tocar violão; dialogar com colegas; 

dormir; passear com os cachorros (ENTREVISTAS RCT10). 

Outro ponto a ser evidenciado é quais motivos os levam a irem à escola; alguns 

utilizaram de jargões simplistas, que se resumiam em ter um futuro melhor ou apenas 

aprender para se ter uma boa profissão, reproduzindo assim uma visão de que a escola é 

apenas para se ter um trabalho, cuja utilidade torna-se evidente neste sistema capitalista. 

Outros, para descobrir coisas novas e seguir em frente com seus estudos. Alguns 

conseguem sair deste simplismo acrescentando que buscam propiciar uma vida melhor 

aos pais, demonstrando preocupação11 neste quesito. 

 

Bia: Em busca de um futuro bom, e também para dar uma vida 

melhor aos meus pais e irmãos, e realizar meus sonhos e alcançar minhas 

metas, e poder ajudar os animais maltratados e abandonados ao ponto 

extremo que eu conseguir (QUESTIONÁRIO ALUNOS – Nº 1). 

Valente: Me proporcionar um futuro melhor, uma qualidade de 

vida melhor, e ganhar dinheiro para ter as coisas que nunca tive, e dar 

para os meus pais tudo que eles queiram, porque são eles que me apoiam 

(QUESTIONÁRIO ALUNOS – Nº 8). 

 

Diante destes motivos e elementos que compõem a historicidade destes sujeitos, 

podemos entendê-los de maneira mais profunda do que o apenas evidente? Será que não 

gostar de fazer tarefa e não se sentir seduzido para a maioria das atividades não tem algo 

a mais que o evidente? Será que o meio ao qual está inserido e suas vivências diárias 

não tem contribuído para tais fatos? E mais, conhecê-los por meio do ato de se 

expressarem em monólogos ou diálogos tem qual efeito para a sua aprendizagem? Nesta 

perspectiva, foi que se optou por desenvolver o primeiro Grupo Focal para compreender 

mais dos sujeitos, adentrando-se como o mar entre as fendas em estruturas rochosas, 

abrindo espaço dia após dia. 

 

O primeiro Grupo Focal: navegando rumo ao desconhecido 

 

                                                 
10 Entrevistas de Reconhecimento do Círculo Tutorial (RCT) compõem as entrevistas feitas para saber 

suas ações em dias específicos da semana. 
11 Os motivos de tais preocupações serão melhores explicados adiante. 
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Para adentrar na solidez da vida dos participantes, rompendo barreiras sensíveis 

com elementos invisíveis, foi pedido que descrevessem seu mundo em um pedaço de 

cartolina (Apêndice I). Consequentemente, como em um estalar de dedos, ideias, 

pensamentos, fatos e fantasias vieram à tona, elementos do seu mundo (in)consciente 

misturaram-se em imagens e diálogos. Posteriormente, músicas regeram a orquestra que 

se entrelaçaram em um misto de euforia, tristeza e desabafos, que em alguns momentos 

aliviaram aquilo que, por diversas vezes, fora silenciado. 

Para melhor acuidade dos fatos utilizar-se-á a técnica de projeção12, com base 

nos pressupostos psicanalíticos, para analisar algumas figuras construídas pelos 

educandos no primeiro grupo focal. Tal fato possibilitará, junto as falas dos educandos 

sobre os temas propostos, compreender parte da realidade ao qual os indivíduos 

vivenciam. Pois, toda interpretação é uma hipótese que precisa ser comprovada13. 

Portanto, ao construir determinado objeto, pintar ou dialogar demonstra-se 

inconscientemente nossas angústias, desejos, entre outras coisas, o nosso ser, 

sutilmente14. Certa vez fui presenteado com uma escultura de um aluno filho de um 

Krahô15 que trabalha com artesanato (Figura 3); esta representa um artesão, mais 

especificamente um ferreiro. Após um tempo que já a possuía, em diferentes conversas 

com este aluno, percebi que tal escultura dizia muito da vida dele que, sem dizer, 

demonstrou que artesão e professor possuem algo em comum: o trabalho duro, belo e 

cansativo, mas que quando alcançado satisfaz nossas pulsões e alimenta parte da nossa 

libido. 

 

 

                                                 
12 Vale ressaltar que não adentraremos nas técnicas de projeção de competência da psicologia, o intuito é 

demonstrar que por detrás de figuras, gestos e esculturas em diálogo com os indivíduos pode-se 

compreender cada vez mais o contexto sócio-histórico-cultural dos indivíduos. 
13 As técnicas de projeção “favorecem ao indivíduo revelar seu mundo e a sua realidade pessoal” 

(FORMIGA e MELLO, 2000, p.18). Para Freud [1911 (1996)] o sujeito busca construir mecanismos 

projetivos para se defender da realidade imediatamente sensível, contra sentimentos e desejos que geram 

desprazer, em que esse indivíduo não conseguiria suportá-los como seus. 
14 “Para a teoria psicanalista, em todas as expressões humanas há a denúncia de conteúdos inconscientes, 

com isto, os conflitos, os desejos, desafetos estão presentes em tudo que fazem, dizem, mesmo que, de 

maneira distorcida, isto porque todo o funcionamento psíquico resulta do modo como os complexos 

foram elaborados. Então, ao analisar o discurso, a produção dos indivíduos, é inevitável aproximar-se dos 

conteúdos mais inconscientes – mecanismo que decorre do processo projetivo” (FONSÊCA e 

MARIANO, 2008, p.5). 
15 Os Krahô na verdade se auto-denominam Mẽhĩ. É um povo indígena que habita milenarmente os 

cerrados (savanas) do centro-oeste do Brasil. Atualmente a população Krahô é de cerca de três mil 

pessoas, vivendo em vinte e oito aldeias.  Os etnólogos classificam os Krahô como pertencentes ao 

Tronco Linguístico Macro-Jê, Língua Jê, Familia Timbira (Disponível em: http://redeipantuw.org/a-rede-

ipantuw/os-krahos/ Acesso em: 10 jan 2015). 

http://redeipantuw.org/a-rede-ipantuw/os-krahos/
http://redeipantuw.org/a-rede-ipantuw/os-krahos/
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Figura 3: Escultura “O artesão”. 

 

Esta escultura poderia ser expressa pelo árduo trabalho que este artesão busca 

desenvolver. Um trabalho difícil e moroso, que é pouco reconhecido em nossa 

sociedade; solitário, que visa ganhar espaço entre as produções de grande escala. Tanto 

artesão e escultura apresentam um olhar semelhante, atento e cansado, perceptível como 

daquele que se curva frente a vida amorosa, que, no caso do artesão, o privou de seus 

afazeres e de seu processo criativo. Martelada a martelada busca trazer novamente o 

trabalho outrora forçosamente esquecido. 

Mesmo que a análise desta escultura não represente a totalidade, que fique claro, 

cada gesto ou símbolo pode representar mais que o evidente, esses dizem muito sobre o 

que somos. Nesta perspectiva, buscou-se aprofundar, ousando, na compressão da 

realidade cultural vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, por meio de análises de figuras 

e atitudes, relacionando-as com os diálogos construídos no Grupo Focal. 

Ainda em relação à atividade desenvolvida no primeiro GF, para melhor elucidar 

os fatos, tem-se quanto à produção dos desenhos que alguns alunos a realizou de 

maneira natural e rápida enquanto outros, de maneira pensativa e até com resistência. 

Na sequência, após terminado os desenhos, o pesquisador/formador reuniu todas as 

produções e distribuiu-as de modo a cada um dos participantes ficar com produção 

diferente da sua para que, em poucas palavras ou frases, pudessem dizer como era esta 

pessoa cujo desenho estava em suas mãos e, por meio deste, adivinhar quem era o dono 

da produção que tinham em mãos. É o que cumpre demostrar agora: 
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Figura 4: O mundo para Bia. 

 

 Este (Figura 4) demonstra que a menina sofre uma forte pressão social e em 

situações parentais, colocando suas opiniões e crenças a serem revistas por meio dos 

fatos e verdades que substanciam seu cotidiano em paralelo com as corrupções e 

mentiras que os outros a ela trazem, que permeiam sua casa e círculos de amizade; por 

isso o fato de ser tímida e muito preocupada em ajudar quem está a sua volta. Esta 

possui três irmãos, dois por parte de mãe e um por parte de pai; atualmente, seus pais 

encontram-se separados. Tanto seu pai como seu irmão são usuários de drogas ilícitas. 

Daí a grande dificuldade de desenhar, representar seu mundo, apresentando insegurança 

e indecisão ao afirmar que não conseguia desenhar, e quando conseguiu, com muita 

resistência, utilizou apenas um canto do papel de maneira pobre e apagada. Não revelar 

o contexto que a agredia cognitivamente era o seu objetivo, consciente ou 

inconscientemente. 

 

 Valente: A falta de criatividade aqui foi grande (risos). Bom, eu 

acredito que a pessoa que organizou o desenho, que pensou nisso, seja 

uma pessoa que realmente possa ter muitas dificuldades, ela deve ter um 

problema sério com verdade porque, às vezes, é difícil lidar com ela (...) 

Ela colocou o mundo dividido em três formas. Uma que poucos ocorrem 

com a saída mental ou que acreditam. Fato e verdade uma saída difícil, 
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corrupção e mentira uma saída fácil que ela encontrou no mundo (GF I, 

2014, p.5). 

Bia: Vou falar pra você, ela sabia que era eu desde o começo porque 

ela explicou direitinho (...) O modo de eu ver o mundo assim, é que 

muitas pessoas vivem, agem, tomam atitude pensando só na crença deles, 

entende? E na opinião deles, é claro que todo mundo tem sua opinião, e é 

verdade... (...) Bem, o que eu tentei falar do meu desenho, já falei da 

crença, né? Da verdade é que eu acho que raras pessoas, principalmente 

as que estão do meu lado, falam a verdade pra mim. E fico bem chateada 

quando eu descubro. E os dois, é quase, é a mesma coisa pra mim porque 

escondem a verdade de mim, mas mente muito, entende? Muito mesmo 

(...) É... É as pessoas mentindo pra mim. Que igual a Valente falou, muitas 

pessoas acham que a mentira é a melhor saída, de que nunca vai 

descobrir a verdade e isso, descobre a verdade, assim, e machuca bastante 

quando descobre. Sofri muito com isso. Sofro (GF I, 2014, p.5). 

  

 Apesar das dificuldades, Bia compreende que é na família que encontra apoio, 

confiando em seus familiares para expor seus problemas, e de modo recíproco, segundo 

a mesma, a confiança por parte dos pais ocorre, independente da atitude, mesmo que 

suas energias estejam reduzidas com um sentimento de vazio, de não conseguir 

encontrar soluções para as ações de quem ama: “[A] gente... eu tô com eles pro que der 

e vier. Independente de atitude (começa a chorar)” (GF I, 2014, p.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: O mundo para Valente 
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Diferentemente da primeira figura, observamos maior riqueza de elementos e 

cores. Uma moça bastante educada, reprimida, pessimista e inibida, sentindo-se um 

pouco diferente dos demais, acredito que seja por causa de suas escolhas de programas, 

como animes, e sua aparência, pois a mesma se acha feia. Tem muitas dificuldades com 

matemática, bem mais acentuadas que as dos outros, tendo resistência em fazer 

perguntas do conteúdo. Extremamente tímida, de cabeça baixa, limita-se a responder o 

necessário, carrega em sua história elementos marcantes que conduzem a sua forma de 

encarar a vida. De origem humilde, filha de pais cuja profissões são operador de 

empilhadeira e faxineira, surge a grande vontade de ter uma ascensão econômica para 

ter uma vida melhor para ela e seus pais (QUESTIONÁRIO ALUNOS – Nº 8). 

Esta representa seu mundo em duas partes, uma pessoa alegre e outra triste; um 

mundo pacífico e amoroso, em que o sol brilha intensamente e as pessoas estão felizes 

com árvores vivas e frutíferas; e um outro, triste e violento (Figura 5), um mundo onde 

pessoas estão em conflitos, se matando e, mesmo as que sobrevivem, se jogam em um 

abismo ou buraco negro, com vegetação sem vida, com apenas uma rosa murcha, mas 

viva. 

 

Valente: eu vejo o mundo, que é um lado bom que as pessoas 

conseguem aproveitar bem a vida, que elas conseguem se dar bem com 

todos os problemas e o outro lado é uma das saídas que poucas pessoas né, 

ou muitas, no meu caso muitas ocorrem para aliviar os seus problemas. 

Fiz as pessoinhas indo para tipo um suicídio, porque a maioria dos nossos 

problemas nós não conseguimos interpretar, tem muitas pessoas no mundo 

que, sinceramente, são muito idiotas (GF II, p.7). 

 

A última afirmação da citação deve-se ao fato de sua irmã mais velha ser usuária 

de drogas, mais especificamente, de crack16 (GF II). Daí o movimento sequencial no 

                                                 
16 “Cerca de cinco vezes mais potente que a cocaína, sendo também relativamente mais barata e acessível 

que outras drogas, o crack tem sido cada vez mais utilizado, e não somente por pessoas de baixo poder 

aquisitivo, e carcerários, como há alguns anos [...] Neurônios vão sendo destruídos, e a memória, 

concentração e autocontrole são nitidamente prejudicados. Cerca de 30% dos usuários perdem a vida em 

um prazo de cinco anos – ou pela droga em si ou em consequência de seu uso (suicídio, envolvimento em 

brigas, “prestação de contas” com traficantes, comportamento de risco em busca da droga – como 

prostituição, etc.)” (Disponível em: < http://www.brasilescola.com/drogas/crack.htm > Acesso em: 14 de 

jan 2014). 
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desenho até chegar no abismo ou buraco negro, lentamente ela observa sua irmã 

morrendo dia após dia. Tal fato tem abalado sua estrutura familiar, modificando as 

ações de seus pais para com a mesma. Estes buscam repreendê-la, não confiando em 

várias atitudes dela, com medo de que ela possa seguir o mesmo caminho da irmã. 

Assim, Valente encontra-se entre uma tênue linha de indagações: por que eu consigo 

viver fora deste mundo de violência e drogas? E minha irmã não, por quê? 

 

Valente: Porque elas não conseguem ver a solução dos problema que 

tão bem na cara dela (...) É os dois jeitos que eu vejo o mundo, com pessoas 

idiotas e outras que são bem, realmente inteligentes em escolher lados 

bom da vida e conseguir solucionar seus problemas da melhor forma 

possível (GF I, p.7-8). 

 

Explicar o desenho, mesclando com suas falas, possibilitou enxergar um mundo 

com alegrias, sofrimentos, angústias e perdas que desestruturam o indivíduo, levando 

lentamente a família a um abismo, mas que apesar de quedas, sangue e escuridão, está 

carregada em esperança de que dias melhores virão com um leve sorriso em sua face 

(em seu desenho, sua representação à esquerda carrega este sorriso). 

 

Valente: No final do desenho eu coloquei uma parte colorida que é 

da rosa, que é a que eu pintei ela de amarelo, a parte que eu pintei de 

amarelo significa que ela tá sofrendo sendo que ela está tá vendo um 

pingo de oportunidade na frente dela e não tá conseguindo enxergar, 

enquanto a outra pessoa do lado conseguiu enxergar essa pequena 

oportunidade que tava lá no fundo e conseguiu mudar (GF I, p. 7-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro   97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: O mundo para Pimenta 

 

 Diferente dos outros dois desenhos, para Pimenta o mundo se baseia em uma 

festa onde tudo se pode, não há regras e transgredir as disciplinas faz parte desse 

processo. Alvo de inúmeros comentários e reclamações por parte dos professores; mora 

com sua mãe e irmãos, inclusive um dos seus irmãos possui síndrome de Down17. Este é 

matriculado na escola, para adaptação e socialização, estuda na mesma turma do irmão 

e é um aluno frequente. 

 

Keith: Sobre o desenho dele, eu acho que ele quis fazer o mundo 

assim, de uma certa forma como se fosse uma festa, entendeu? Assim, é... 

Como se tudo fosse colorido, tudo fosse legal. E é isso que tenho pra dizer 

sobre o Pimenta. Bom, a representação, né, do desenho dele eu acho que 

ele acha que o mundo é uma festa, que ele pode fazer tudo que ele quiser 

que vai tá tudo numa "nice" (GF I, p. 8). 

 

                                                 
17 “A trissomia 21, a chamada síndrome de Down, é uma condição cromossômica causada por um 

cromossomo extra no par 21. Crianças e jovens portadores da síndrome têm características físicas 

semelhantes e estão sujeitos a algumas doenças. Embora apresentem deficiências intelectuais e de 

aprendizado, são pessoas com personalidade única, que estabelecem boa comunicação e também são 

sensíveis e interessantes. Quase sempre o “grau” de acometimento dos sintomas é inversamente 

proporcional ao estímulo dado a essas crianças durante a infância” (Disponível em: < 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/sindrome-de-down >. Acesso em: 14 jan 2014). 
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Contudo, por detrás desta festa encontra-se um sujeito bastante preocupado com 

sua família, em seu desenho pode-se perceber que ele o desenha com braços bastante 

abertos, espontâneo, o que realmente é, contudo o que me deixou intrigado foi que em 

nenhum comentário durante o grupo focal ele falou sobre seu irmão especial, o que de 

certo modo pode indicar que sente vergonha ou dificuldade de lidar com tal situação. 

Outro ponto, é que seu irmão é bastante amoroso e sensível, chamando bastante atenção 

das pessoas em sala de aula. Ele sempre é ajudado na sala de aula pelos outros colegas, 

mas dificilmente pelo Pimenta; contudo, é sempre protegido pelo mesmo. Certa vez 

perguntei ao Pimenta em sala de aula (de modo particular) se havia dificuldades de sua 

parte em lidar com a deficiência de seu irmão, o mesmo respondeu que não, pois como 

havia nascido depois dele era tudo normal. 

Entretanto, no desenho que representa seu mundo, este desenha, segundo o 

mesmo, duas mulheres; uma com vestido, o que de certo modo pode representar sua 

mãe e a outra possui características do seu irmão que possui síndrome de Down, com 

olhos amendoados, achatamento da parte de trás da cabeça, boca pequena em relação a 

dimensão facial e com roupas quase com grande proximidade da sua (Figura 6). Se for 

sua mãe, parece que disputa a atenção da mesma, querendo-a bem próxima, enquanto 

seu irmão está um pouco afastado. Tal fato pode expressar uma relação de ciúme, pois 

sua mãe dá muita atenção a seu irmão, devido a sua síndrome, e como os outros também 

dão muita atenção a seu irmão, uma das formas de chamar atenção é transgredir levando 

tudo na brincadeira em uma festa, para deixar o recado: ‘eu existo’. 

 

Pimenta: Cara, eu vou falar pra você que ela acertou em cheio. O 

único trem que ela errou aqui foi porque falou em tá entre amigos, é entre 

mulheres, é melhor falar (risos). “Desculpa, Pimenta" (voz feminina).- É 

entre mulheres, mas acertou, a vida eu acho que é uma festa” (GF I, p.9). 
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Figura 7: O mundo para Keith 

  

Esta (Figura 7) possui muitas dificuldades em matemática, e por ser 

extremamente tímida, dificilmente pergunta sobre suas dúvidas. Sua mãe esteve 

algumas vezes no colégio para averiguar sua conduta em sala de aula, pedindo que a 

trocassem de lugar para diminuir as conversas 'paralelas'. Tal fato ocorreu, contudo não 

houve grandes benefícios. Algumas vezes presenciei alguns alunos promovendo 

chacotas com sua aparência, atos que faziam com que a mesma respondesse de maneira 

agressiva, o que a deixava ainda mais descontente. 

Observei por meio do questionário (QUESTIONÁRIO ALUNOS – Nº 7) que 

suas respostas estão distantes da proposta de estudar, esta enfatiza a inter-relação com o 

outro que, neste momento, parece ter mais sentido e significado em seu período escolar, 

ao objetar sua libido nessas relações. Ela enfatizou que deseja como profissão ser militar 

(exército e academia militar) ou trabalhar na Petrobras18 como química. O militarismo 

impõe respeito, autoridade, medo, disciplina e poder, e em sua resposta enfatiza que 

quer ser uma bela tenente. Desta forma, minimamente, busca seu ideal de ego em uma 

                                                 
18 “Sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é a União Federal (representada pela 

Secretaria do Tesouro Nacional), atuamos como uma empresa integrada de energia nos seguintes setores: 

exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás 

natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis”. Disponível 

em:<http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/>. Acesso em: 05 jun 2015. 
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bela militar, que impõe respeito, pois poucos ousam contestar militares e, muito menos, 

sua beleza. Talvez, assim, não contestassem mais sua aparência. 

Outro ponto, trabalhar na Petrobras enfatiza uma possibilidade diferente, a de ser 

química, para realizar seu desejo. Tal fato dar-se-á por seu pai ser padeiro e a mãe 

cabeleireira, pois ao fazer panificados são utilizados bastantes princípios químicos e a 

profissão de cabeleireira gira em torno de reações químicas que transformam e 

embelezam. E, mais uma vez, o belo apresenta-se como referência. 

 

Pimenta: Cara, eu acho que ela botou nesse desenho aqui que ela 

gosta de estar entre a família dela, entre as irmãs dela, com a mãe dela e 

essas caretinha aqui são humor dela dependendo da hora que tiver, sabe? 

Se ela tá triste, se ela tá alegre. E é isso aqui, que não tem muita coisa 

não, né? E acho que é isso, porque ela no meio da família dela, gosta de 

tá no meio da família dela, é uma família unida pelo visto, né, por tá 

todo mundo junto. Acho que é isso (GF I, p.9). 

 

Por outro lado, há possibilidade de que ser militar e trabalhar na Petrobrás 

signifique estar distante da realidade da qual está vivendo, buscando se distanciar 

daquilo que a deixa desconfortável. Esta explicou que foi adotada e busca em seu 

discurso auto afirmar que sua família a ama. 

 

Keith: Eu particularmente, eu não sei o que eu seria sem eles. Eu 

acho que agora, nem vida eu teria, por causa disso, porque assim é muito 

difícil você pensar que você foi rejeitado. E cada dia que passa, tem certas 

pessoas que "ai eu ficaria triste, eu não sei o que", mas não cara, você 

saber que, tipo assim, fui rejeitada? Fui, mas eu saber que eu posso contar 

com eles pro que der e vier, tiver um problema, chegar e "mãe, aconteceu 

isso, isso e isso", que ela vai em cima. Que minha mãe é igual eu, ela vai 

em cima mesmo, entendeu? Então assim, eu acho que ela faria isso por 

mim, que ela me ama assim. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu 

sinto por eles. Então eu acho que é isso, por mais que nós sejamos 

diferentes, porque nós somos diferentes, mas a gente se ama de qualquer 

forma (GF I, p.14-15). 
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Demonstra-se imatura afetivamente precisando dar e receber afeições. Por isso, 

começou a namorar um rapaz, cujo nome se encontra na figura, o qual, segundo a 

mesma, trabalha no exército. Após a segunda participação no CT, ela fugiu com o 

namorado causando sérios problemas para sua família, que não sabia de tal namoro. Isto 

pode ter sua raiz no fato da família ser bastante repressora e severa. 

 

Keith: Eu amo eles muito, só que assim, eu acho, eu acho que pela 

questão deu... Eles sempre foram muito presentes, mas são muito rígidos. 

Isso, são muito rígidos e assim, por mais que eu seja doida, doente desse 

jeito, assim, sabe? Gostaria que eles fossem, ai, que eles passassem 

confiança pra mim, porque eu vou falar aqui uma coisa pra você, eu posso 

falar que amo eles todos os dias, confiança, confiança mesmo, eu não 

tenho. Apesar... Nem confiança que eu tenho, sabe aquele caderno do 

governo? Eu já escrevi os dois só falando, na maioria das vezes quando eu 

to com raiva do meu dia, é lá que eu desabafo, entendeu? (...) Só pra você 

ter ideia, hoje eu falei que viria pra cá e ela olhou torto, ela quer que eu 

eu ande escoltada. Eu não preciso disso. Eu não sou uma criminosa não. 

Prova disso é que ela veio aqui na escola, o meu pai vai vim me buscar 

mais tarde. Só falta ela colocar um guarda costas atrás de mim. Ela 

sempre acha que eu faço coisas erradas, entendeu? Sempre que é a boa é a 

minha irmã mais velha, mas eu sempre faço coisas erradas. Poxa cara ela 

podia pelo menos, dá um pouco mais de confiança pra mim, sabe? 

 

Após seu reaparecimento esta saiu da escola, buscando outra, por estar 

envergonhada perante seus colegas ao ter lhes causado constrangimento, alguns foram 

chamados para explicar versões sobre conduta dela em sala de aula e obter algumas 

informações para saber do seu paradeiro. Por esse motivo deixou o Círculo Tutorial.  

Esses quatro educandos participaram do primeiro grupo focal mais os dois 

tutores que ficaram relatando as atividades em sala de aula. Esta foi uma escolha 

consciente, cujo intuito era diferenciar os tutores dos alunos. Desse modo, segue a 

análise feita em relação aos tutores e, posteriormente, dos outros participantes que 
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foram sendo chamados devido o não comparecimento de outros alunos que haviam 

firmado compromisso19. 

O Tutor é um aluno esforçado e compromissado em sala de aula, busca 

desenvolver todas as atividades, sendo bastante atencioso às explicações. Um aluno com 

boa aceitação pela turma, que mesmo com suas dificuldades indaga e questiona até que 

esteja satisfeito com sua aprendizagem; possui algumas dificuldades de organizar o 

pensamento para expor aos outros. 

Mora com os pais e possui um irmão, sendo o pai mecânico e a mãe doméstica. 

Busca alcançar o curso universitário de Engenharia Mecânica, tal escolha pode ter uma 

forte inclinação pela profissão do seu pai. Em seu futuro espera ter dinheiro, fama, 

virtude e caráter (QUESTIONÁRIO ALUNO – Nº 2). Seus pais lhe dão bastante 

autonomia e confiança para desenvolver suas atividades, e durante todo o 

desenvolvimento do Círculo Tutorial foi apoiado pelos mesmos. 

A Tutora apresenta facilidade em aprender vários conteúdos, sendo bastante 

questionadora, compromissada e bastante comunicativa. Participa das atividades 

propostas em sala de aula, busca tirar suas dúvidas com o professor. Possui uma boa 

dicção e facilidade em explicitar suas dúvidas, possui bom relacionamento com a turma, 

buscando sempre ajudar seus colegas/amigos em sala de aula. Possui dois irmãos, 

morando apenas com a mãe. Esta não possui contato com o pai que os abandonou com a 

mãe. 

Em suas repostas (QUESTIONÁRIO ALUNO – Nº 3) aparecem duas vezes que 

gosta de aprender coisas novas; pode ser que coisas repetitivas a deixe entediada, 

contudo expõe que, sua prática rotineira é a atividade de dormir, e acrescenta que de vez 

em quando, novamente, aprende alguma coisa.  

Por duas vezes apresenta que deseja se formar para Medicina, pode ser que ao 

conviver com sua mãe que é costureira, observe que este emprego não tenha grande 

valorização econômica nesta sociedade, caracterizando-se como um serviço cansativo e 

mal remunerado ou um estereótipo que apresenta o curso de Medicina como o melhor, 

ser doutor, sem precisar possuir doutorado. Desse modo, Medicina pode conferir-lhe um 

status, pois a mesma enfatiza que deseja ser bem sucedida, se casar e obter uma família 

(QUESTIONÁRIO ALUNO – Nº 3). O dois últimos pontos chama atenção, pois a 

                                                 
19 Alguns disseram que a mãe havia voltado atrás e não havia permitido, outro arrumou serviço em 

período vespertino e outro no dia do Círculo Tutorial (CT) teria que visitar seus familiares. Estes não 

chegaram a participar do GF e nem do CT. No meu ponto de vista eram alunos com grandes dificuldades 

de concentração em sala de aula e compreensão dos conteúdos matemáticos. 
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mesma possui uma família, contudo pode ser que esta queira uma família para que se 

perceba como membro ou uma família ‘tradicional’, com pai e mãe. Quando respondeu 

sobre a profissão de seu pai a mesma disse não saber, assim pode ser que o desejo de se 

casar, seja pelo fato de sua mãe encontrar-se solteira; e ter uma família, representa que 

ela deseja uma família com a presença de um marido ou de um pai, ou seja, possui uma 

visão errônea que a família constrói-se apenas se apresentar as figuras pai, mãe e 

filhos(as), senão, estará incompleta. 

O educando Trebeh mora em um bairro mais afastado dos demais, tendo que 

levantar por volta das cinco horas da manhã para não perdar a rota de ônibus que o 

trazia para a escola e levava de volta para casa, rota específica para atender os 

educandos do setor Residencial Jardins do Cerrado, uma das comunidades mais carentes 

de Goiânia. Tal fato chamou a atenção, pois ele optou por participar das atividades do 

Círculo Tutorial mesmo perdendo sua rota e tendo que voltar de ônibus convencional, 

que leva entre uma hora e meia a duas horas para chegar em casa. Mesmo diante de 

tanta dificuldade financeira e de locomoção, ele optou por obter conhecimento, o que 

para grande maioria seria um empecilho. 

Um educando muito tímido que às vezes passa despercebido pela grande maioria 

dos colegas e até professores; muito centrado, desenvolve suas atividades em sala de 

aula, “[...] eu quase não converso na sala de aula, eu fico mais no meu 

canto” (ENTREVISTA RCT). Gosta de resolver atividades diferenciadas e problemas, 

utilizando muito dos recursos computacionais para obter conhecimento, resolver suas 

indagações cotidianas e jogar video-game. Em sua residência mora com a mãe e os 

irmãos, ficando constrangido e demonstra certo rancor quando perguntado pelo pai. 

Quando perguntado sobre o que desejaria conquistar em seu futuro o mesmo diz que 

desejaria ter uma família (QUESTIONÁRIO ALUNO – Nº 4); pode-se inferir que o 

mesmo, com a ausência do pai, deseja conquistar uma família tradicional, não 

percebendo que já possui uma, só que diferente da idealizada. 

O educando Teles apresenta bom relacionamento com os pais, apesar dos mesmos 

serem separados, e passa grande parte da semana com a mãe, o padrasto e a irmã. No 

final de semana visita sua família por parte pai, que promove passeios com o mesmo, 

tornando-se, além de filho, um compaheiro de seu pai. Tal aluno apresenta-se bastante 

distante das aulas, promovendo conversas paralelas com os colegas e não dedicando-se 

para construir seu conhecimento. Ao responder o questionário, suas respostas são 

evasivas e distantes; a exemplo, quando questionado: Quais motivos o levam a escola? 
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E o que você gosta de fazer/aprender na sala de aula ou na escola ou em seu cotidiano? 

O mesmo responde, respectivamente, “Todos uai principalmente os estudos”, 

“Aprender na escola” e “Tudo” (QUESTIONÁRIO ALUNO – Nº 5). Tal fato, 

pode apresentar uma dificuldade de se concentrar em suas respostas e não encontrar 

sentido para as coisas que faz, tanto no espaço escolar quanto em seu cotidiano. 

A aluna Karol, que participou de poucos círculos tutoriais, possui várias 

dificuldades na compreensão dos conceitos matemáticos e na forma de expressar suas 

ideias em sala de aula. Mora com seus pais e avós, e os mesmos são muito rígidos em 

sua educação. O fato da mesma não ter participado de grande parte das atividades 

ocorreu devido ao fato de seus pais acompanhá-la em todos os lugares, e como estes não 

podiam levá-la, devido a visitas ao médico, não possibilitaram sua participação. Em 

alguns momentos ela relatou-me que gostaria de um pouco mais de autonomia em suas 

ações cotidianas, que, de certo modo, não era conferida por seus pais. 

Em uma folha qualquer, ao desenhar aquilo que é pedido revela-se aquilo que é 

desconhecido. Enxergar além da estética estereotipada do belo, mas entendendo que a 

beleza apresenta-se em suas diversas manifestações, principalmente pelo dialógo 

daqueles que aprendem a se expressar. Lançar-se em tais compreensões trouxe à luz 

aquilo que às vezes foi (ou ainda é) taxado como preconceito, (preguiça, malandragem, 

incompetência, entre outras). Precisa ter um olhar mais sensível de seus educadores, 

pois escondem uma raiz frágil que cumpre buscar espaços em uma terra seca e 

resistente, por vezes com pouca água e substrato, mas que, ao retê-la, se transforma, 

aprofundando e por ela sendo nutrido, mesmo em vasos que dão contorno ao seu 

destino. 

A família que dá contorno, limita e alimenta tais indivíduos está presente em seus 

discursos quando é proposta a representação de seus mundos. Esse caminho possibilitou 

compreender o meio em que os indivíduos se encontram para além da família, mas 

estes, atravessados por seus códigos e condutas morais, lançam-se nas relações 

cotidianas, demonstrando um pouco mais de si e de suas referências formadoras, como 

respeito, ética, autonomia e alteridade. Neste viés é que se buscou, com mais um grupo 

focal e parte do terceiro, conhecer um pouco mais de situações cotidianas para fomentar 

as atividades do Círculo Tutorial (Apêndice III). 

 

Atracar em terra firme: realidades que a compõem 
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Os participantes da pesquisa moram em três setores diferentes que se apresentam 

como regiões periféricas da cidade de Goiânia, sendo o setor Urias o mais antigo e que 

dispõe de boas infraestruturas, cuja referência é a Praça dos Violeiros construída em 

1984 em homenagem aos violeiros que ali se reuniam para apresentar suas 

manifestações culturais e locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Setor Urias Magalhães 

 

O setor Recanto do Bosque é um setor ainda em formação próximo ao setor 

Urias Magalhães, sendo um dos jovens bairros da cidade de Goiânia. Possui dez linhas 

de ônibus para as diversos bairros da capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Setor Recanto do Bosque 

 

Diferentemente, o Residencial Jardins do Cerrado é afastado dos outros dois 

bairros. Fazendo divisa com as cidades de Trindade e Aparecida, situa-se na região 

oeste de Goiânia. É um bairro construído para atender as demandas das famílias de 

baixa renda, contando com infraestrutura necessária ao bem-estar social. 
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O programa de moradia de baixa renda de Goiânia já serve de 

modelo para outros municípios do país. As casas são dotadas de 

equipamentos e benfeitorias normalmente reservados a 

habitações de classe média, com estação de tratamento de água, 

coleta de esgoto, energia, asfalto, escola de ensino fundamental 

e linha de ônibus20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Residencial Jardins do Cerrado21 

 

Neste contexto, podemos perceber, em diálogo com os educandos, que estes 

bairros, por estarem na periferia da cidade, são acometidos por violências que 

influenciam no cotidiano deles, e que em seus discursos fez-se presentes. 

 

Teles: Isso aqui, é uma coisa que eu vejo direto aqui, polícia, queima 

de arquivo, direto eu vejo isso, né? E uma coisa absurda... mas que faz por 

merecer... 

Pesquisador/Formador: Quem faz por merecer? 

Teles: Uai, esses ladrões... qualquer hora é a hora deles! 

Pesquisador/Formador: Vocês já tiveram parentes nessa situação?  

Pimenta: Eu já tive amigo, que foi pro saco assim... 

Pesquisador/Formador: E vocês conviviam?  

Pimenta: O ET, o dia que ele morreu, ele tava jogando bola com nós  

Teles: Depois umas duas horas depois a gente recebeu a notícia que 

ele tinha falecido. 

Pimenta: Disse que ele foi assaltar um lote e o policial deu um tiro 

nele, disse que ele levantou o braço pra entregar a arma, e eles atiraram 

nele! (APÊNDICE III – GF 2, p.29). 

                                                 
20 Disponível em: < http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/goiania-inova-no-conceito-de-

moradia-para-baixa-renda?page=full#sthash.Wa71iDfS.dpuf>. Acesso em: 01 de jan de 2015. 
21 As figuras 8, 9 e 10 estão disponíveis em < http://wikimapia.org/>. Acesso em: 01 jan 2015. 
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Tais fatos podem ocorrer devido à organização espacial, que empurra os 

trabalhadores de baixa remuneração financeira a ocupar as áreas distantes das áreas 

centrais, implicando que estes não possuam voz ativa em suas decisões locacionais, 

assim atendem a hierarquias de interesses das classes econômicas. Quanto mais 

valorizado o solo urbano para mais longe são relocadas as pessoas de baixa renda. 

 

A cidade e a dinâmica urbana não são apenas o reflexo da estrutura 

social fragmentada, mas constituem-se também em mecanismos que 

garantem a reprodução das desigualdades. Assim, a posição social de 

determinado indivíduo é reflexo de sua localização espacial. A 

organização espacial, por expressar a sociedade, é, como ela, 

hierarquizado. A sociedade, ao impor a hierarquia, determina quais 

indivíduos/grupos estarão na parte superior e inferior da mesma. A 

posição social de determinado indivíduo é refletida no espaço físico 

em que está situado. O espaço se torna hierarquizado de acordo com a 

própria hierarquia da sociedade (LIBERATO, CANETTIERI, 

GONÇALVES, 2014, p.8). 

 

Um dos fatos que corroboram com a violência nesses bairros (Urias e Recanto 

do Bosque) são os bairros que fazem divisa com os mesmos, influenciando-os; como a 

Vila Roriz, cuja formação é proveniente de invasão e o Bairro Floresta, cujos índices de 

violência tem assustado a população. Programas estaduais tentam conter tais atos que 

afetam o processo civilizatório existente.  

 

A Região Noroeste foi escolhida por ser a que mais concentra índices 

de criminalidade na capital, principalmente homicídios. O foco 

principal será o combate a homicídios, tráfico, furtos e roubos. A 

operação servirá de piloto para ações da mesma natureza nas demais 

regiões da capital22. 

 

Realidades que assustam e tiram a liberdade dos indivíduos, influenciando suas 

formas de perceberem e intervirem na realidade existente. “Trebeh: Lá perto de casa 

teve ter treze tiros lá, esses dias pra trás teve um povo fazendo graça lá e 

mataram várias pessoas, ameaçaram até os policiais, os caras disse que ia 

dar tiro na viatura, pelo jeito lá, o negócio tá feito mesmo” (APÊNDICE III 

– GF 2, p.29). 

                                                 
22  Disponível em: < http://www.aredacao.com.br/noticias/24258/operacao-sera-lancada-para-combater-

crimes-na-regiao-noroeste-de-goiania#sthash.LqcuhvTt.dpuf > Acesso em: 02 jan 2015. 
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Neste contexto, no segundo grupo focal foi trabalhado diversos temas para fazer 

a leitura do mundo destes sujeitos; para que eles demonstrassem a autonomia de seus 

pensamentos e que a leitura que fazem do mundo é importante para seu processo de 

aprendizagem humana e, em contato com a opinião dos sujeitos, poder refletir 

criticamente sobre sua postura frente às suas ações, crenças, saberes e fazeres. 

 

Drogas 

 

Além dos fatos que cerceiam suas vidas, apresentados até o momento, outro 

ponto delicado são as drogas que tem seduzido cada vez mais os jovens, convidando-os 

a adentrar em caminhos que os auxiliam a fugir de realidades que os sufocam. Portanto, 

esse tema faz parte da realidade dos sujeitos da pesquisa em suas relações com amigos e 

familiares. 

 

Bia: Tem um amigo que ele começou por isso, começou nisso aí... ele 

do nada, falava que não ia viciar, começou a ir pro crack, ele falava 

assim, ele era muito amigo da nossa família, muito mesmo, ele falava 

assim: “Quando eu passar aqui e estiver são, vocês pode abrir o portão pra 

mim, que vocês sabem que eu não faço nada com vocês, eu vou beber água 

e vou almoçar na sua casa, mas quando eu tiver na lompra, vocês não 

abre o portão pra mim que eu não sei que que eu to fazendo”, ele fala 

quando tava assim, “não abre o portão pra mim, me da o copo de água 

assim, de fora, na grade, não abra pra mim!” Aí, um dia uns caras 

passou, ele tava normal, não tava usando droga, aí tava lá na porta eu, 

meu irmão e ele, tomando uma coca, e os caras passou e falou: “Vai 

embora pra sua casa, Marciel!” Eu falei: Vai embora, Marciel! Ele não foi, 

ele não tem nem casa, ele tinha só uma irmã mais velho que cuida dele, 

que cuidava né? Aí ele não foi embora, quando ele foi atravessar a rua, 

depois de 2 horas, quando ele foi atravessar a rua, os caras baleou ele, ele 

morreu, nessa hora... e ele começou nisso aí, falava que não ia viciar, 

crack, cocaína, um monte de coisas, injetar droga. 

Valente: Minha irmã também começou assim e a desculpa dela era 

que a minha mãe não dava atenção pra ela, que o principal motivo dela 

ter entrado foi quando eu nasci, sabe? Que a minha mãe cuidou de mim, 
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até os 3 anos, aí ela me deixou mais um ano com o meu pai pra morar 

com meu avô, depois ela veio me buscar, aí passou isso, e mais mãe parou 

de dar atenção pra ela... ela fala que esse é o principal motiva pra ela ter 

entrado assim. Ela começou com maconha, aí depois foi com umas coisas 

mais pesadas, agora ela é usuária de crack, já roubou muita coisa minha 

principalmente minha, porque o alvo dela nunca foi minha mãe e meu 

pai, sempre foi eu, roubava muito celular meu, celular bom que eu tinha 

comprado também, roubava, celular que a minha mãe me dava, roubava 

também, muitas das vezes ela roubou chapinha da minha mãe, é 

batedeira, secador de cabelo, pegou tudo pra vender, é a vida né? Fazer o 

que? (GF, p.30). 

 

Alguns lidam com amigos e parentes que usam drogas ilícitas dando contorno às 

suas relações familiares. Desta forma, podemos perceber que suas relações diretas com 

as drogas ilícitas, por meio de familiares ou colegas, possibilitam uma forma diferente 

de tratar esses assuntos, buscando entender e não produzir rótulos baseados apenas no 

senso comum para fortalecer seu modo de sobrevivência como o único e correto. As 

experiências contribuem para que esses ressignifiquem suas concepções e valores 

anteriormente aprendidos, refazendo sua leitura de mundo. 

Vale ressaltar que a droga que mais mata no mundo é o álcool, que é lícita, 

seguida do tabagismo. O álcool mata 9 vezes mais que as drogas ilícitas, e junto com o 

tabaco são responsáveis por 7,35 milhões de óbitos por ano23. Assim, pode-se constatar 

que o permitido, pelo menos nas cidades brasileiras e em grande parte das civilizações, 

influencia mais do que o proibido, seduzindo os indivíduos a tamponar suas angústias, 

frustrações e traumas de maneira imediata, restando a falta24, que precisa novamente ser 

reposta, para assim satisfazer temporariamente seus desejos. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que, sobre as drogas ilícitas, o grande 

causador das mortes ocorre no conflito entre usuários, traficantes e policiais, e não 

propriamente pelo o uso da mesma; pode ser a proibição que ocasiona a maior 

                                                 
23 “Por ano, as drogas proibidas em convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) matam 250 

mil pessoas. Pouco se comparado com o álcool e o tabaco. O uso abusivo do álcool resulta, anualmente, 

em 2,25 milhões de óbitos. Quanto ao tabaco, mata 5,1 milhões anualmente” (Disponível em: 

http://www.istoe.com.br/reportagens/185924_ALCOOL+MATA+9+VEZES+MAIS+QUE+DROGAS+I

LICITAS+DIZ+PESQUISA . Acesso em: de jan 2015. 
24  A travessia O indivíduo um ser social. 
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quantidade de óbitos com relação ao seu uso25, ao influenciar roubos e assaltos que 

incitam a atos violentos e induzem à morte. 

 

Relações com os pais 

 

Com relação aos familiares, uns possuem muitas angústias e confusões acerca 

das posturas de seus pais, outros expressam que as relações com seus responsáveis são 

tranquilas. Contudo, podemos observar que estes fazem uma leitura de mundo 

incipiente, em que esta torna-se em alguns casos contraditória, não refletindo 

criticamente sobre suas ações vivenciadas em seu discurso diante dos outros sujeitos. 

 

Pimenta: É de boa! Ixi, minha mãe ela é... você não ta entendendo 

o tanto que ela é de boa... até um certo tempo né... porque tem hora que 

estoura. E em questão de colégio, ela é... difícil agüentar, é difícil de 

agüentar ela (risos). Mas o resto ela é de boa pra caramba! 

Bia Bom, meus pais... não, é boa... as vezes eu tenho problema com 

meus pai, mas assim, não é um problema, porque eu num... sei lá, não 

tenho coragem... não, eu discuto quando eu acho que to certa, mas... eu 

não gosto de discutir com os meus pais não... eles sempre ganham, eu 

deixo, eu... (risos). Tipo, eu expresso a minha opinião, eu falo o que eu 

penso e tudo, se eu achar que eu to certa, eu vou indo... vou indo, vou 

indo, até que me prove o contrário, mas... e meus irmãos, é... aí já muda. 

 

Seus responsáveis estão presentes nos assuntos polêmicos, orientando-os sobre 

diversos temas que envolvem sexo e sexualidade. Alguns explicam de maneira discreta; 

outros de maneira mais direta, não floreando sobre tais assuntos; outros, ainda, 

discursam sobre a sinceridade dos mesmos. 

 

Valente: Meu pai começou a falar sobre isso comigo nos meus 6 anos, 

ele começou a sentar comigo e falar umas coisas bem absurdas pra mim 

que eu fiquei meio indignada, tipo, ele falou assim pra mim... falei que ele 

tem hábitos interessantes, sabe? Ele da um de professor as vezes, ele pegou e 

me sentou e falou assim, minha filha, tipo, sabe, as pessoas falam peteca, 

                                                 
25 ““Os maiores prejuízos e perigos das drogas ilícitas são causados pela sua proibição. Mais pessoas 

morrem na guerra contra a maconha e a cocaína, do que pelo uso dessas drogas. Com a legalização das 

drogas, não haverá mais autorização para matar pessoas com o carimbo de traficantes”, afirmou o 

delegado Orlando Zaccone, mestre em Ciências Penais, durante a abertura do Curso de Atualização na 

Atenção ao uso Prejudicial de Álcool e outras Drogas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV)” (Disponível em : < http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-proibicao-de-drogas-mata-mais-

que-seu-uso-aponta-zaccone >. Acesso em: 28 jan 2015). 
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pipiu, bilau, essas coisas, mas não é isso, você tem que aprender uma coisa, 

é vagina e pênis, eu nunca entendi essa conversa que ele teve comigo. 

(risos). (GRUPO FOCAL II, p. 8). 

 

Gravidez na adolescência 

 

Outro ponto tematizado foi sobre a gravidez na adolescência, em que os diversos 

olhares de seus responsáveis enfatizam de maneira categórica; uns expressam pela 

dificuldade financeira outros pelas responsabilidades cotidianas, alertando-os sobre os 

riscos e dificuldades que terão que enfrentar de acordo com suas atitudes, o que faz com 

que alguns construam mais limites, ao invés de possibilitar autonomia para tais 

indivíduos. 

Valente demonstra um caso particular em que optou por cuidar do filho de sua 

irmã usuária de droga, pedindo sua mãe que não colocasse o bebê para a adoção. Assim, 

possui raiva quando observa as meninas da sua faixa etária que estão grávidas, pois 

estas não possuem maturidade suficiente para cuidar de uma criança e as dificuldades 

que as esperam. 

 

Valente: Eu tenho, eu tenho, tenho duas pestes em casa... eu tenho 

razão de ter raiva de grávida, porque eu passei muita raiva com a minha 

irmã grávida, você não tem noção... nossa senhora! Você não tem noção 

do que é acordar 3 horas da manhã e ficar sacudindo menino pra 

dormir, ou véi, na boa... quando eu vejo uma grávida na rua, uma 

grávida nova ainda... me da vontade de dar tapa na cara dela assim e 

socar aquela barriga dela, colocar o filho dela pra fora, sabe? (risos) (...) 

Olha a cara do Fábio! Ah nem, tipo, véi, atrapalha muito, eu nem sou a 

mãe, já não posso sair porque tem que olhar eles, eu tenho que... tipo, as 

vezes minha mãe deixa de me dar alguma coisa pra comprar as coisas 

pra eles, então muitas das vezes, ser mãe é ceder as coisas, então, acho que 

uma menina que não tem noção do que é uma gravidez, engravidar por 

agora, não tem a mínima noção do que é ter um filho, do que é 

engravidar, do que é te que fazer escolhas, deixar de, sabe, fazer algumas 

coisas pra, pra fazer pro filho... é isso! 
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A aluna Bia expressa que grande parte dos casos ocorre devido à falta de diálogo 

dos responsáveis para com seus filhos, fazendo com que a falta de informações leve a 

consequências, devido ao calor do momento, impensáveis que podem direcionar o 

futuro dos jovens para algo diferente do almejado, impossibilitando certos sonhos e, 

pela falta de maturidade, deixando a desejar na formação de seu filho, recaindo em 

grande parte na responsabilidade de seus pais (os avós), quando estes optam por cuidar. 

A informação, tanto pela parte do pai quanto da mãe, é essencial, o que possibilita 

construir um quebra-cabeça com informações diferentes, para que assim fique mais 

esclarecido sobre determinada situação. 

 

Bia: Eu acho que tipo assim, isso muitas vezes acontece por falta de 

diálogo em casa, a mãe não explica e tudo... a menina tem curiosidade 

de experimentar, ver como é que é, né? Muitas das vezes, acaba nisso, a 

menina fica grávida, trabalha bastante. Mas eu, não... acho que tipo 

assim, se a mãe explicar, a adolescente vai saber que ta fazendo isso 

porque quer, sabe as conseqüências se não tomar cuidado, né? Sabe as 

conseqüências e faz porque quer, aí já não é problema da mãe... é isso que 

eu penso! 

 

Alguns expõem que assumiriam os filhos, outros dizem que não, o que causou 

certa indignação. Pimenta expõe que sua mãe declara que não vai cuidar de filho seu, já 

que cuidou dele e de todos os seus irmãos, enfatizando que ele teria que assumir 

responsabilidades, como trabalhar; portanto, ao ser perguntado se assumiria um filho, 

declara categoricamente que não assumiria (GF II). 

 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 

  

Grande parte dos sujeitos obtém informações necessárias sobre as DSTs, tanto 

na escola quanto em seus lares, por meio de exemplos de amigos e parentes que de 

algum modo foram acometidos por tais doenças. Em alguns casos, a escola ensina como 

prevenir as DSTs, para conscientizá-los dos riscos ao qual estão sujeitos. A Bia expõe 

que já teve um amigo que contraiu a Aids. 
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Bia: Eu tive um amigo que teve HIV, e tem muitos amigos que se 

afastaram dele, ele... a gente fazia festa psicodélica juntos, sabe? (...) 

Uhum, ele ficou com uma menina numa festa, sem nem conhecer... e isso, 

na festa tinha preservativo, podia pegar, a festa lá na Pedreira, ele ficou... 

aí depois de uma semana, não sei que que ele começou a sentir, foi, fez o 

exame, consultou, fez o exame e deu... muitos amigos nossos, que faziam 

as festas com a gente, afastou geral dele, começou a organizar outras 

festas em outros lugares... e eu e meu primo faz festa, a gente continuou 

com ele, eu, meu primo e meu irmão, eu não tinha receio nenhum de ficar 

perto dele, ficava, a gente normal, tipo assim, sabe, as vezes ele começava 

a sentir muita dor... a gente agia normal, conversava com ele, abraçava 

ele, normal mesmo! Mas eu vi ele sofrer muito... tenso (GF II, p.17). 

 

De fato, demonstra que por falta de maiores esclarecimentos a discriminação 

torna-se uma fuga para as pessoas, que se resguardam para não compreender o outro e 

não obter as informações necessárias, que poderiam colocar sua forma de perceber 

determinados fatos de maneira diferente do senso comum. Diversos indivíduos preferem 

conduzir sua vida, o que de certo modo, causa indiferença e angústia para aqueles que 

convivem com tal síndrome. 

  

Pré-conceito 

 

Em seus discursos, os alunos demonstram-se bastantes preconceituosos26 com 

relação as diferenças sociais, raciais e sexuais. Assim, por diversas vezes, em seus 

discursos apresentaram elementos discriminatórios, muitos pautando-se em senso 

comum, de vivências acumuladas ao longo das suas histórias de vida.  

 

Bia: Tipo assim... eu não tenho preconceito, mas eu acho estranho, 

uma mulher e uma mulher se beijando eu não acho muito estranho, mais 

homem com home se beijando, eu acho. 

Pimenta: Entrou um gayzão lá na sala, eles é estranho demais... 

(...) Os meninos lá da sala é barraqueiro, é gay barraqueiro! (...) Esses 

                                                 
26 Preconceito refere-se um juízo pré-concebido sobre determinada situação, ocorrendo um juízo 

discriminatório com relação a raça, credo, sentimento, tendências de comportamento e opções sexuais. 
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dias eles estava na minha frente, eu falei: Sai da frente, se não eu vou 

meter o pé! (...) Se um filho meu entrar lá em casa dizendo que gosta de 

homem, eu dou um tapão na orelha dele! (...) Agora se for mulher e falar 

que gosta de outra mulher, eu apoio! 

Valente: Eu falo brincando, mas agora minha irmã que eu conheci 

agora, tipo, fiquei sabendo que ela é sapatão, essas coisas, é... sabe, eu não 

acho difícil aceitar porque, né, parente e irmã ainda por cima, né, então 

a gente tem que, sabe, buscar, entender o gosto da pessoa. 

Trebeh: Amigo não, mas tenho vizinhos, eu conheço pessoas assim, 

lá pra perto de casa mesmo, tem umas pessoas que é gay... aconteceu uma 

coisa estranha né, lá perto de casa, gay cantando rap! É tipo... meio 

esquisito! Aí ele ficou com uma mulher e até engravidou ela, até a mãe 

dele ficou feliz por isso. 

 

Alguns demonstraram um discurso discriminatório, processo cultural, pelo fato 

da sociedade tratar vários assuntos delicados como piada, não discutindo sobre a 

gravidade de tais ações. Inconscientemente reproduzem discursos, com a ausência 

crítico-reflexiva. Desse modo, omitem conceitos e estruturas preconceituosas com um 

simples sorriso em suas faces. 

Contudo, quando são forçados a pensar em suas ações e em suas palavras, 

expõem, por vezes, assustados ou nervosos, que não são preconceituosos. Talvez, uma 

das piores formas de discriminação seja aquela em que, consciente ou 

inconscientemente, situações delicadas sejam levadas na brincadeira. No entanto, alguns 

sujeitos demonstraram pensamentos crítico-reflexivos ao discursarem frente àqueles que 

se declaram preconceituosos sem nenhum pudor. Estes demonstram exemplos e ideias, 

reflexão e criticidade. Pode-se inferir, pois, com isso, que as vivências cotidianas lhes 

possibilitaram uma mudança em sua visão de alteridade, por meio da leitura que se faz 

do mundo. O exemplo, na declaração abaixo, apresenta elementos relativos à forma de 

se posicionar quanto às próprias escolhas sexuais. 

 

Bia: É melhor você procurar ser feliz do seu jeito, do que você ta 

vivendo ali naquela infelicidade, tentando agradar os outros e sendo 

infeliz, viver na sociedade... nossa que legal, do que você ta ali, você 

passar a vida inteirinha sozinha, só porque você não quer que as pessoas 
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te olhem diferente, porque você não quer que as pessoas comece a te 

encarar por causa do seu gosto, é diferente, você tem que procurar  gostar 

daquela pessoa porque, sabe, é melhor ser feliz e sendo criticada pelas 

outras pessoas porque as pessoas que tão te criticando é porque tem inveja, 

é porque você ta ali feliz, você ta sorrindo, você ta convivendo bem e ela ta 

lá com o marido dela brochante e não sei o que... vivendo um casamento 

infeliz pra porra, e você ta ali feliz com aquela pessoa e ela ta te 

criticando. 

 

Quando os espaços permitem dar vida e forma aos sentimentos, suas 

experiências vem à tona demonstrando suas angústias, que representam situações 

passadas, silenciadas e, por poucos, compreendida. Simplesmente, estas ganham espaço 

para se auto afirmar, dizendo “Ouça-me! Eu existo e sei o que isso significa”, frente aos 

preconceitos arraigados da sociedade ao qual está inserida. 

 

Bia: Então! Muitas vezes a gente leva na graça assim, mas a gente 

não se coloca no lugar daquela pessoa, muitas das vezes, sabe, chegaram 

assim pra mim: Nossa, você tem cara de ser sapatão... véi, na boa, porque 

você acha isso?... “ah, eu nunca te vi com homem”, e precisa!? Eu falei 

assim: Não, eu não preciso ta com homem pra provar que eu gosto de 

homem, eu posso gostar muito bem de mulher, você não tem nada a ver 

com a minha vida... aí, tipo, ela pegou e ficou encarando, não sei o que, 

aí ela perguntou assim: “Você é?” Falei: Não, minha querida, hein, e tipo 

assim, pelo fato de você não ver eu saindo com um homem, pegando todos, 

passando o rodo, ficando com todos mesmo, significa que eu tenho que 

mostrar pra você que eu sou mulher, na sua frente. Seu eu quiser eu posso 

muito bem dar um beijo na boca de uma mulher, gostando de homem... 

ela pegou e ficou queta. 

 

Alguns sujeitos se sentem discriminados por serem diferentes em seus hábitos e 

gostos que, comumente, o convívio e o espaço social estabelecidos no senso comum. 

Valente optou por se manter distante de amizades e do convívio com outras pessoas 

para lidar com a situação vivenciada em casa, em que sua irmã é usuária de drogas; e 
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fazer o processo contrário do observado para que não cometa, segundo a mesma, os 

mesmos erros. 

 

Valente: [...] eu cresci indignada com isso, do povo falar que eu 

tinha que ser normal... normal é o que? Normal é ser ignorante! Então eu 

acabei desenvolvendo uma coisa assim, que como o tempo, veio, tipo, 

virando uma bola de neve, que no fim, eu agradeço, por que? Porque se eu 

tivesse feito o que meus pais queriam que eu fizesse, que fizesse muito 

amigo, que fizesse isso, eu até estaria no mesmo rumo que a minha irmã, 

porque eu nunca fui das pessoas me levarem na conversa, “aí, vamos ali?” 

Seu eu não quiser, eu não vou! [...] minha irmã falava: “Você não é 

normal, ah, você não é isso”, e eu ah, de boa, aí minha mãe falava: “Você 

vai ser igual a sua irmã”, aí eu dizia: Não, eu não quero ser igual a ela... 

porque você procurar ser igual a outra pessoa é... você não pensar em si 

próprio, é não pensar em sua vida, é você ta sendo o reflexo dela, isso 

acaba machucando a gente (GF II, p.27-28). 

 

Sujeitos de opiniões em um contexto em que os atos discriminatórios se fazem 

evidentes. Promover sua assunção frente aos obstáculos, fazendo destes momentos de 

reflexão, ajustando e direcionando rumos, e jamais contemplando atônitos sua 

incapacidade diante dos mesmos, podem levá-los a serem sujeitos mais cientes de suas 

ações e atitudes. 

 

Violência: no contexto e no espaço escolar 

 

Os sujeitos estão expostos a diversas situações de violência, cujas riquezas de 

suas falas revelam tal fato. Estas se compõem tanto no convívio escolar quanto fora 

deste. Em seu cotidiano convivem com pessoas que são ladrões, assassinos, usuários de 

droga, entre outros. Parte desses expõem essa convivência sem nenhuma restrição, 

alguns até considerando-os como irmãos e amigos das horas de lazer. Tal fato, 

corrobora com entendimento de que suas realidades evidentes tem uma parcela 

considerável de indivíduos que, em grande parte, estão à margem da sociedade. 
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Pimenta: Ano passado tinha umas duas meninas do Cerrado, aí 

tinha uma negona lá que era montanha, sabe, aí ela pegava o dedinho, 

a outra que era mais pequena e batia todo dia, era todo dia, ela levava 

um tapa na cabeça e ficava oprimida, aí teve um dia que essa baixinha 

levou uma faquinha, moço, foi a briga mais doida que eu já vi... essa 

neguinha pegou a faquinha e a negona veio com a cadeira e “pá”, a 

neguinha desmaiou e foi pro chão. (risos) (GF II, p.31). 

 

Há aqui, então, o retrato de que a violência não se encontra apenas nas ruas, mas 

dentro dos espaços escolares. Grupos promovem violência contra outros por inúmeros e 

quaisquer que sejam os motivos; cabendo aos agressores a intimidação, e aos agredidos, 

seja física ou verbalmente, a se silenciarem, o que leva alguns a recorrerem aos seus 

responsáveis. 

 

Bia: Na época eu era representante de classe, né, e tinha acabado 

de chegar no Laércio, que não sei o que, toda humilde, rabinho de 

cavalo... aí, anotei o nome delas no caderno, um deles era a Lorraine, aí 

a Lorraine pegou e viu eu anotando o nome dela, aí ela falou: “Você ta 

anotando meu nome?”, e eu: É! (risos), toda magrelinha, pequenininha, e 

ela era do fundo e ficava jogando indiretas, falando que ia levar uma 

arma pra atirar em mim, aí eu o que? (...) aí eu peguei e liguei pro meu 

pai, e meu pai veio aqui e chamou lá, e meu pai disse pra ela que se ela 

continuasse me ameaçando que ele ia bater nela, que podia chamar pai, 

mãe, que podia chamar não sei o que, que podia chamar até advogado 

que ele ia botar um fim nela, aí o diretor escolar conversou com ela e 

parou de procurar confusão comigo (GF II, p.31). 

 

Um espaço que por muitos é considerado tranquilo e sem grandes violências, 

esconde em sua essência a hostilidade que é inerente ao ser humano, e que, quando não 

reprimida, busca um alvo para aliviar suas pulsões, transformando sua formação de vida 

e angústias em atos violentos para repreender e provocar o outro, fato que contraria o 

processo civilizatório27. 

                                                 
27 A travessia O indivíduo um ser social. 
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Escola: seus interesses 

 

Os sujeitos possuem uma visão ingênua do espaço escolar, contudo expõem que 

este possui um ambiente bom para a socialização; devido a tal fato, alguns alunos 

procuraram o colégio, pois outras escolas da periferia apresentavam hostilidade à 

presença dos mesmos, forçando seus responsáveis a optarem por essa instituição (GF II 

e III). 

Expõem que gostariam de atividades que fossem diferentes das desenvolvidas no 

espaço escolar, buscando formas diferentes para que os mesmos aprendessem aquilo 

que eles gostam, aulas em que pudessem ter atividades mais práticas, como aula de 

informática e de mecânica, de teatro, desenvolvimento de pinturas, aulas que pudessem 

falar sobre a vida e construção de histórias (GF III). 

 

Valente: Na maioria das vezes não passa o que a gente gosta, não 

presta muita atenção nas outras coisas, não sei, na escola é complicado. 

(Risos) “Tipo”, eles passam uma matéria, aí você não gosta daquela parte, 

mas eles não vão deixar de passar aquela parte para passar para sua 

parte. Acontece muito isso, e é chato porque a gente acaba não prestando 

atenção. 

Bia: Acaba dando desinteresse. 

Valente: Muito. 

Bia: Acho que poderia ter uma aula só para fazer o que os alunos 

gostam (GF III, p.3). 

 

Portanto, é perceptível, segundo as falas apresentadas, que os educandos 

almejam uma escola com uma infraestrutura melhor que propicie aulas diferentes do 

currículo tradicional, aproximando dos desejos e da realidade dos mesmos. Assim, cabe 

ao educador buscar bons exemplos de aulas sobre os conteúdos ministrados, o que 

requer uma formação continuada para qualificar a forma de construir e desenvolver os 

conceitos nas diversas áreas dos saberes. 

 

Como foi possível compreender o espaço mesmo? 
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O Projeto Político Pedagógico, doravante PPP, é um importante meio para 

compreender a realidade histórica da escola, bem como os rumos que direcionam os 

alunos à aprendizagem. Tal documento buscou demonstrar as pretensões e ações para, 

ao analisar a realidade da escola, para propor intervenções que se adequaram ao 

contexto dos indivíduos/educandos, construindo assim, as ações desejadas. 

 Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa com abordagem qualitativa. Uma 

pesquisa interpretativa (investigação interpretativa) que buscou compreender que o 

conhecimento não é neutro e não está isolado do universo humano; buscou, desse modo, 

o conhecimento perspectivo que se enquadra em um processo dinâmico, um 

movimento. 

 

[...] ela está impregnada de emoções, paixões, ódios, preconceitos, 

vontades, crenças... O conhecimento não é uma busca de adequações 

de verdades a realidades, mas uma interpretação [...] O conhecimento 

[...] não é objetivo, neutro e imparcial. Ao contrário, ele é subjetivo, 

absolutamente parcial e inevitavelmente impregnado do sentir de 

quem “conhece” (CLARETO, 2003, p.233). 

 

 Por ser interpretativo, faz com que a subjetividade seja o cerne da questão, 

estando diretamente dependente do contexto sócio-histórico-cultural ao qual o sujeito 

foi formado, pois o modo de observar, compreender, analisar, questionar e fazer 

inferências é particular de cada ser humano, próprio da etnomatemática, que se constitui 

em seu espaço de vivência. Daí a investigação interpretativa não possuir um método que 

a defina, o que, de certo modo, descaracterizaria a subjetividade deste tipo de pesquisa. 

Isto nos leva à citação de Freud, que disse que é impossível educar, pois em uma breve 

reflexão, diante a tanta subjetividade em uma sala de aula, querer reduzir a observação, 

a análise e a aprendizagem, para formar diferentes indivíduos, a um único método torna-

se impossível. As diversificações metodológicas devem se fazer presente ao promover 

sentido e significado aos sujeitos. 

 Isto posto, caracterizou-se as variedades de espaços28 dos sujeitos pelos próprios 

sujeitos, enfatizando o espaço escolar e o espaço vivenciado pelos sujeitos dentro e fora 

do espaço educativo: um misto de espaço experienciado, compartilhado, público, 

                                                 
28 Segundo Clareto (2003) “[c]otidianamente vivemos, de maneira distintas, diferentes espaços: o espaço 

experienciado, aquele no qual vivemos as experiências de nossa vidas; o espaço compartilhado, que 

partilhamos com aqueles com os quais convivemos; o espaço individual, aquele que pensamos viver, 

quando nos referimos a experiências individuais, intransferíveis; espaço público, em oposição ao espaço 

privado, no qual nos submetemos ao coletivo e à idéia da existência de um poder público; o espaço ético, 

delimitado por uma noção de ética compartilhada pelo grupo que vivencia este espaço” (p.110). 
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privado, ético, entre outros, mas que corroborou para aproximar do seu contexto de 

vivencias múltiplas. 

 Vale ressaltar que a interpretação29 do pesquisador se tornou essencial para esta 

pesquisa, pois as suas experiências de vida, desde seu nascimento até os dias atuais, 

com traços formativos familiares e culturais, de caráter civilizatório e acadêmicas, 

foram essenciais para conduzirem seus desejos e vontades, culminando, assim, no 

desenvolvimento da construção da pergunta por meio da etnomatemática que está 

imerso, experiências estas que se confundem e se entrelaçam no constructo30 teórico da 

pesquisa. 

 Todavia, foi necessário que o pesquisador compreendesse que determinada 

forma de refletir sobre outra cultura, com seus preestabelecidos juízos de valores, pode 

ser um ato de violência31 para com a vida do outro, ao sobrepor seus conhecimentos em 

detrimento de outros modos organizacionais de vida. Nessa perspectiva, caracteriza-se a 

falta de sensibilidade e delicadeza para perceber que, se “você parar para pensar, a 

verdade não há”32, esta é relativa aos diversos pontos de vista socialmente construídos 

pelas diferenciadas culturas que embelezam o planeta Terra. 

 Afirmar que uma cultura é melhor do que outra e suas formas organizacionais 

são superiores a outros modos de vida recaem no pré-conceito de que aquilo que não faz 

parte da sua realidade imediata é taxado de estranho, esquisito e inferior ao seu limitado 

modo de vida, que não é único, mas apenas mais um dentre tantos tijolos que compõem 

nosso mundo. Desse modo, o indivíduo que julga, preocupa-se em auto afirmar-se, se 

escondendo em um mecanismo de defesa33 que o protege, para que este não sofra ao 

compreender a veracidade dos fatos que diz que sua realidade não é exclusiva, o que, de 

                                                 
29 “O pesquisador assume definitivamente sua posição de interpretador, de “mestre de alguma coisa”. É 

ele, com sua racionalidade, mas também – e talvez até principalmente- com seus instintos, seus 

inconscientes, seus sentimentos e sensações, com sua vida, enfim, que vai “impor um sentido”. Ele é 

participante, é “sujeito” da pesquisa, na medida em que é interpretador, mais especificamente, 

interpretador de culturas” (CLARETO, 2003, p.234). 
30 Formado a partir da combinação de lembranças com acontecimentos atuais. “Construção mental ou 

síntese feita a partir da combinação de vários elementos” ("constructo", in Dicionário Priberam da Língua 

Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/constructo [consultado em 04-11-2014]). 
31 “A interpretação é um ato de violência! Uma violência às vezes mansa, lenta, e, por isto mesmo, 

arrasadora, por ser implacável e não auto-reconhecedora. Uma violência às vezes explícita e, portanto, 

fácil de se detectar e se aceitar, ou não. Às vezes, feroz, que se nega e insiste que os “significados”, “os 

sentidos” estão desde já dados, incondicionalmente. Uma violência, simplesmente” (CLARETO, 2003, 

p.191). 
32 Legião Urbana, “Pais e Filhos”. 
33 A curto modo busca reduzir manifestação que ameaça, que coloca em perigo o ego, em que o indivíduo 

se sente ameaçado, onde sua estrutura cognitiva busca solucionar a situação que lhe causa conflito. Como 

exemplo podemos pensar em uma situação dialógica ao qual discordamos, podemos ficar raivosos ou com 

sono para protegermo-nos dos fatos que nos incomodam. 
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certo modo, pode abalar seus conceitos e modo de existir nessa sociedade. Daí a 

expressão esquisito e seus sinônimos34 poder expressar o medo de conhecer o outro e as 

diferenciadas etnomatemáticas de determinados povos. 

 Neste contexto, conhecer a realidade dos outros não significa se conformar e 

tornar-se imóvel, mas criar mecanismos para ter a possibilidade de compreender a 

realidade em questão e, por meio do diálogo, de A para B e não de A sobre B (FREIRE, 

1987), agregar novos saberes e fazeres culturais e civilizatórios para lidar com o 

problema proposto, não recaindo no relativismo exacerbado.  

 Com o conceito de relativismo pode-se cometer o erro de não compreender que 

muitas das práticas são produtos culturais, o que cai por terra a ideia de que todos os 

indivíduos devam ser iguais. Portanto, é preciso se ater que nosso padrão de sociedade 

não é único e absoluto, este tem importância para um tipo específico de civilização e, 

não propriamente, para os outros modos de vida. Tal fato pode ser compreendido se 

tiver a sensibilidade de manter a mente aberta para lidar com as adversidades culturais 

existentes e não inferiorizar o outro/outrem para fortalecer uma posição de falsa 

superioridade, que se torna empobrecida, distorcida e egoísta (BENEDICT, 2006). 

 Esse viés trouxe à luz dos fatos a importância de compreender como os sujeitos 

formaram a leitura de mundo, da sua “palavramundo”35, que se inicia com a 

compreensão entre o ato de ler e o contexto ao qual o sujeito está inserido. O início 

desta leitura foi atravessado por experiências de vida, cujos primeiros elementos provém 

da família, das relações com seus pais ou responsáveis; são estes que nos apresentam os 

primeiros símbolos, códigos morais, éticos e leis civilizatórias. Com esses primeiros 

elementos foi possível buscar, repetir, recriar, reviver e controlar os temores outrora 

vividos, cujas lembranças ressoam em nosso ser. 

                                                 
34 “Buscar “enxergar” o outro não implica de forma alguma aceitá-lo como é; não há prática educativa 

coerente se não houver inconformidade [...] O empenho consistente em uma visão de alteridade permite 

identificar nos outros (e em nós mesmos!) o caráter múltiplo da Humanidade, sem cair na armadilha 

presunçosa de taxar o diferente como sendo esquisito, excêntrico, esdrúxulo e, portanto, assimilar a 

postura prepotente daqueles que não entendem que se constituem em um dos arranjos possíveis do ser 

humano, mas não o único ou, necessariamente, o correto” (CORTELLA, 2000, p.50-51). 
35 “Por isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos (...) já estava alfabetizada. 

Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da 

sentença, jamais significou uma ruptura com a “leitura” do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a 

leitura da “palavramundo” (FREIRE, 1989, p.11). 
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 Para se fazer a leitura de mundo36 foi necessário a percepção crítica, 

interpretação e “re-escrita” do lido (FREIRE, 1989), para perceber modos diferentes de 

pensar, agir, construir e intervir, recriando e reinventando o processo civilizatório para 

lutar por uma vida melhor, mais conscientes de seus desejos, deixando, com o passar 

dos dias, o oprimido que lhe foi permitido. 

Portanto, foi com o olhar curioso e sensibilizado, respeitando os diversos olhares 

e produtos culturais, que buscou-se compreender a realidade escolar para, assim, ter a 

possibilidade de inferir propostas e ações educativas que visaram contribuir com a 

realidade de indivíduos que são coparticipantes deste espaço educacional. Para tanto, a 

escola em questão é vinculada à rede estadual de ensino, cujo espaço é regido por seu 

PPP. Por meio deste documento, da visão do pesquisador e pela visão dos participantes 

da pesquisa buscou-se trazer elementos deste cenário que possibilitou o entendimento 

do espaço escolar. 

 

IÇAR ÂNCORAS E SENTIR A TERRA FIRME: REFLEXÕES SOBRE OS 

ESPAÇOS 

 

Ao içar âncoras e sair do barco, sentimos os pés molhados e frios, caminhamos 

pelas areias escaldantes do meio-dia, avistando, ao longe, uma floresta densa. 

Anestesiados, contemplamos, ressabiados; optamos em adentrar para, imbuídos de 

nossas experiências, um mundo novo contemplar. 

Para construir o conhecimento com os sujeitos foi necessário fazer a leitura de 

mundo usando uma percepção crítica, interpretativa reescrevendo o evidente e o 

enigmático dos indivíduos, ao compreender parte dos elementos dos contextos em que 

estão inseridos, da escola –“sua segunda casa” – e dos elementos que compõem sua 

família.  

A família que forma e insere os indivíduos nos processos civilizatórios com seus 

códigos, regras e leis sofre um processo de descaracterização que atravessa gerações 

                                                 
36 “Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele. Na proposta a que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e 

da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo 

através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a 

leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de “escreve-lo” 

ou de “reescreve-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. (...) No Fundo, esse 

conjunto de representações de situações concretas possibilitava aos grupos populares uma “leitura” da 

“leitura” anterior do mundo, antes da leitura da palavra” (FREIRE, 1989, 13-14). 
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pela perda da lei do pai, que se molda em outras figuras, mas que deixa o mal-estar e o 

desamparo frente às famílias (ROUDINESCO, 2003). Desamparados, os sujeitos 

buscam amparo em outras referências, outros pais, em diversificados contextos e 

exemplos. O “Estado” é um desses, o “Pai” organizador do nosso processo civilizatório, 

tem faltado com sua responsabilidade, aumentando a falta que lhes restam ao peito, 

retirando autonomia das famílias em seu processo educacional, pelo não cumprimento 

de leis e falta de investimentos em oportunidades diferenciadas para os pais educarem 

seus filhos37. 

Frutos da necessidade de sobrevivência, os responsáveis, estendem-se “horas a 

fio” em sua jornada de trabalho para não faltar o mínimo necessário para sustentar as 

funções básicas da vida de sua família. O alimento não supre outras necessidades 

ocasionadas pela falta da presença, do amor, do companheirismo e da dedicação 

almejada por aquele pequeno que busca satisfazer-se, mas que não compreende a 

dificuldade de se viver. 

As responsabilidades básicas previstas na Constituição são deixadas de lado, 

ausentando os responsáveis dos direitos para com seus filhos de terem uma formação 

que abranja as necessidades biopsíquicas, isto é, cuidados na enfermidade, orientação 

moral, apoio psicológico, manifestações de afeto, vestimentas, moradia, alimentação e 

acompanhamento físico, entre outras38. Cumpre tornar claro, que é um dever dos pais 

efetivá-las, já que é um direito do filho tê-las. 

 

“[A] convivência dos filhos com os pais não é direito do pai, mas do 

filho. Com isso, quem não detém a guarda tem o dever de conviver 

com ele. Não é direito de visitá-lo, é obrigação de visitá-lo. O 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito. 
37“Quando você diz que não pode fazer isso e que se fizer vai ser punido, gera uma série de efeitos 

colaterais. Um deles é o de não ensinar uma alternativa. Seria interessante que o Estado centrasse esforços 

na promoção de diferentes práticas”, disse, a diretora da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina 

Comportamental, Liana Rosa Elias, enfatizando a necessidade de compreender que a questão da palmada 

com algo cultural (Disponível em: http://www.brasilpost.com.br/2014/06/06/lei-palmada-

especialista_n_5461668.html. Acesso em: 16 fev 2015.). 
38 “A Constituição Federal, em seu artigo 227, atribui à família o dever de educar, bem como o dever de 

convivência e o respeito à dignidade dos filhos, devendo esta sempre primar pelo desenvolvimento 

saudável do menor. O artigo 229 da Constituição Federal, também atribui aos pais o dever de assistir, 

criar e educar os filhos (...) a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), evidenciam a 

existência de deveres intrínsecos ao poder familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto 

de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. Já o artigo 3º do ECA preceitua que 

toda criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de 

lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade” (Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?artigo_id=8315&n_link=revista_artigos_leitura>. Acesso em: 17 fev 

2015). 
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distanciamento entre pais e filhos produz seqüelas de ordem 

emocional e reflexos no seu desenvolvimento. O sentimento de dor e 

de abandono pode deixar reflexos permanentes em sua vida” (DIAS, 

2007, p. 407). 

 

Quando tais ações não ocorrem, seja pela omissão dos responsáveis ou pelo não 

cumprimento da lei pelo Estado, afeta todo o projeto de vida desses indivíduos em 

formação, o que reflete nos diversificados meios ao qual esse sujeito está presente; 

fortemente nas relações cotidianas e nas escolas, nesta última, ocorrem diversificadas 

manifestações sentimentais e relacionamentos que se misturam ao processo educacional 

de construção do conhecimento pelas diversas áreas dos saberes. 

Os resultados destas angústias, confusas ou não, escondidas atrás de seus olhares 

é que chegam ao colégio. Possibilita, por meio de espaços e tempos diferenciados, 

vistos pelas lentes das ciências humanas, biológica, exatas, e atravessados pelo ato da 

linguagem que se desdobra no ato de falar e escrever (exclusividade da nossa espécie), a 

construção de uma nova leitura de mundo. Estas são (in)formativas, provenientes do 

seio familiar, construídas pelos responsáveis de seu ato educacional diante das leituras 

feitas anteriormente, em um complexo ciclo proveniente de processos históricos e de 

leis que organizaram e organizam a civilização. 

Portanto, se a referência formadora não dá suporte para que os indivíduos 

lancem redes mais profundas, dificultam a maneira de aprender e ler sua realidade 

existente. Um solo mal preparado para se construir uma casa, ao sofrer as intempéries 

do meio, pode ceder e rachar seu alicerce, dificultando a sustentação dos pilares. Sem 

referência formadora, provenientes da descaracterização familiar, falta de apoio e 

exemplos; há a dificuldade em ver o brilho, desejo e vontade de transcender e promover 

novas leituras de mundo que corroborem com a emancipação dos sujeitos. 

Diante de tais fatos, o caminho para formar e fortalecer o grupo foi possibilitar 

exemplos que os subsidiassem a refletir sobre suas condições por meio do diálogo 

proveniente da partilha de experiências pelos sujeitos. Exemplos que os sensibilizassem 

a repensar sobre suas falas e ações com a ajuda e o olhar atento do outro. Desse modo, 

expor temáticas instigando-os a apresentarem informações, dialogarem e refletirem 

sobre suas concepções de vida, por meio de temas que envolviam a família, violência, 

sexualidade, gênero, entre outros, foram aprendendo a ouvir, a conhecer e a perceber 

concepções outrora desconhecidas, modos, técnicas, crenças, saberes e fazeres. O Grupo 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito. 
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Focal possibilitou que suas angústias saltassem ao peito para desabafarem o que antes 

estava com eles nos momentos silenciosos ou turbulentos, de alegrias ou tristezas, 

concordância ou discussões, desejos inversos que andaram ao seu lado, onde quer que 

estivessem como um velho amigo. 

Segundo Freud (1893-1895) quando o indivíduo expressa-se desabafando, 

expondo suas angústias, ou dialogando sobre determinada problemática este acessa a 

conteúdos traumáticos que não foram ab-reagidos39, isto é, afetos estrangulados, 

anteriormente reprimidos, que por meio da fala, possibilita outra representação da 

cadeia associativa, dissociando da ideia original, re-significando-os. Quando as reações, 

diante de situações como a prática do bullying, racismo, preconceito, vingança entre 

outras, são reprimidos os afetos ficam ligados às lembranças. Quando esses, os afetos, 

desaparecem e/ou desabafam por meio do choro, da raiva ou agressividade demonstra 

que por meio da linguagem, do ato de falar, substituem-se as ações. Com a ajuda da 

linguagem um afeto pode ser exteriorizado verbalmente, isto é, ab-reagido, de maneira 

similar a um ato de cólera ou vingança. 

A linguagem traduzida em palavras, característica da espécie humana, é um dos 

caminhos para a cura das angústias e traumas40 que somos acometidos ao longo de 

nossa existência, juntamente com nossas ações. 

É importante ressaltar que esta pesquisa não tinha como proposta a cura de suas 

angústias ou traumas, mas conhecer os sujeitos por meios de temáticas, dialogando em 

grupo, evidenciando suas falas, opiniões, reflexões e críticas, e fazer com que 

ressignificassem aquilo que não tiveram a oportunidade de fazê-lo, para, assim, aliviar 

por meio do diálogo, desabafando, e desse modo conseguir centrar-se, em específico na 

capacidade de aprender e obter conhecimento. Encontro após encontro, foram 

modificando seu olhar e foram percebendo que aquilo que não conseguiam tornava-se 

possível, o que transformou sua relação consigo mesmo e sua forma de intervir para 

obter conhecimento, seja para sua organização pessoal seja para os saberes e fazeres 

escolares, principalmente, os conceitos matemáticos a eles apresentados. 

A ideia foi trazer elementos simples e complexos de suas vidas para demonstrar 

que estes momentos dos grupos focais serviram como um ponto para dialogar e 

                                                 
39 Exteriorizados verbalmente. 
40 “Com a noção de inconsciente, o discurso freudiano descentrou o sujeito do registro da consciência e 

do eu. [...] Freud introduziu a noção de “um lugar” desligado da consciência, povoado por imagens e 

paixões e perpassado por discordâncias. O sujeito freudiano é um sujeito livre, dotado de razão. Porém, 

sua razão vacila no interior de si mesma. É de sua fala e de seus atos, não de sua consciência alienada, 

que pode surgir o horizonte de sua própria cura” (FOCHESATTO, 2011, p.168). 



A Travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro   126 

 

desabafar o que eles não tinham oportunidade de se expressar. Assim, ao se aliviar 

puderam, em contrapartida, dar algo em troca, isto é, a oportunidade de conhecer e 

compreender os conceitos matemáticos promovendo uma sensibilização à sua reflexão 

crítica. 

As intervenções, realizadas não por um professor, mas por colegas da própria 

sala de aula, do seu convívio diário, os tutores, colaboraram com a aprendizagem, o 

que os oportunizou a perceberem que eram capazes de irem adiante, pois estavam em 

um mesmo contexto educacional, em um mesmo espaço de ensino. Um jogo de sedução 

de ser ouvido, de dialogar/desabafar e corresponder com sua aprendizagem, que dá 

prazer ao aprender algo antes incompreendido. Perceberem que sua história de vida é 

importante e que ao organizá-la podem lançar-se sobre águas mais profundas. 

Nesta perspectiva, podemos perceber no problema abaixo uma situação em que 

os sujeitos foram refletindo sobre seus diálogos e se posicionando criticamente, 

deixando um discurso cheio de si, para entender os outros, organizando, aliviando e 

exteriorizando verbalmente seus afetos reprimidos. 

 

Valente: For depender deu contar meus problemas pra ele, eu... 

(choro) não dou conta. Se família é na base da confiança, pessoas 

unidas, eu não tenho família. Minha mãe não me passa confiança deu 

passar pra ela tudo, deu fazer tudo por eles e um pouco mais, mas eles 

nunca me passaram confiança de “pode ir minha fia, tamo pronto, você 

pode ir”. Meu pai nunca foi aquele tipo de pai que ficasse em casa ele não 

tem muitos filhos tem que trabalhar, minha mãe também trabalha, 

muito, admiro ela por isso, meu pai também, mas praticamente eu não 

tenho com quem contar lá (GF I, p.15). 

Valente: Eu Acho que... do mesmo jeito que eles teve paciência com 

ele, vai chegar numa certa idade que a gente vai ter que ter a mesma 

paciência que eles teve com a gente, porque, com o passar dos anos a gente 

vai esquecendo algumas coisas, é eles vão ficando quinem a gente, sabe? 

Voltando a ser criança, aquela coisa que eles não entendem, então eles 

vão ter que precisar da gente pra ensinar eles o que eles ensinaram pra 
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gente um dia. (12h47min à 13h04min silêncio e choro da entrevistada) 

(GF II, p.3). 

 

Portanto, nesse processo de idas e vindas das temáticas a eles apresentadas com 

bases em vivências explanadas pelos mesmos, seja em sala de aula, questionários 

entrevistas ou no simples diálogo do dia a dia possibilitou que os mesmos se 

posicionassem criticamente sobre elementos presentes em seus contextos de vida 

percebendo que suas opiniões eram importantes para a organização e fluidez das 

questões concernentes ao grupo. 

Fazer as leituras do mundo fez-se necessárias para seduzi-los e possibilitar a ter 

algo a mais, motivando-os adiante, às descobertas de si próprio frente às temáticas 

vivenciadas por diversos olhares. Olhares tímidos, cabisbaixos, vergonhosos, mas 

curiosos; curiosidades ingênuas que se tornaram críticas, galgando ventos que lhe 

trouxeram respostas levando-os ao desconhecido e com este, ao aprendizado. 

Neste ponto, residiu um dos grandes problemas que permeiam o processo de 

aprendizagem: Como seduzi-los ao deparar com tantas histórias de vidas diferenciadas e 

chamar a atenção dos mesmos com os diferentes interesses e vontades frente às 

realidades subjetivas e complexas? Para tanto, falar sobre suas angústias familiares e 

temas cotidianos foi o caminho escolhido, pois houve uma organização pessoal interna e 

externa agregando elementos durante todo o desenvolvimento da pesquisa, por meio do 

grupo focal que propiciou aos sujeitos lerem e relerem seus contextos, transformando as 

atividades com base nos elementos que compõem suas vidas, em específico em sua 

família e na escola. 

Esse processo dos grupos focais e círculos tutoriais buscou seduzi-los 

demonstrando que suas histórias de vida dão contorno à sua forma de ler, aprender e 

intervir no mundo. Inconscientemente, demonstrar que suas concepções são essenciais, 

e que suas histórias, por mais fantasiosas que sejam, merecem atenção e compreensão 

para aliviar uma carga excessiva reprimida que consome sua pulsão de vida. Quanto 

mais seu mundo se revelava, mais confortáveis e organizados se sentiam em fazer 

atividades e solucionar problemas antes repreendidos, e mais, o grupo assumia uma 

identidade de ajuda e companheirismo, o que possibilitou a formação de um grupo 

sólido, disposto a obter conhecimento, demonstrando que os sujeitos eram responsáveis 

por sua aprendizagem. 
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As ações construídas, principalmente nos primeiros dos grupos focais, 

carregaram em seu desenvolvimento certa dose de coragem em sua condução, realizada 

pelo Pesquisador/ Formador, pois, cumpre deixar claro, não foi fácil conduzir certos 

momentos, em particular quando estava se tratando das suas famílias. Por diversas 

situações ocorreu momentos que o Pesquisador/ Formador sentia-se impotente frente a 

realidade dos educandos, compartilhando, mesmo que busca-se enrijecer-se, a angústia 

dos educandos ao exporem a realidade ao qual estavam vivenciando. No relatório de 

campo do primeiro grupo focal, os tutores relataram que em certo momento o 

“Professor” fica triste diante das histórias de vidas relatadas, principalmente quando 

Valente inicia um choro profundo e extenso ao dialogar sobre sua família. Surgia assim 

o questionamento: o que fazer? A saída foi parar a música que falava sobre o contexto 

familiar (APÊNDICE II) e oferece-lhe água enquanto o choro sentido adentrava-se no 

espaço formativo. As expressões faciais do Pesquisador/ Formador reagia de maneira 

involuntária, pois a angústia que Valente sofria outrora foi parcialmente relembrada 

pelo mesmo frente sua configuração familiar, demonstrando a insatisfação e, mais uma 

vez, a impotência de não terem uma formação mais capacitada para lidar com as 

diversidades presentes, cabendo ao mesmo com olhar distante e quase compartilhando 

do choro, acalmar-se e acalmar os sujeitos com palavras que, no seu julgar, pudessem 

amenizar, na esperança de confortar o indivíduo. 

Ouvir a história dos outros no sentido de contribuir com a formação do sujeito 

para que o mesmo construa inúmeras travessias é vivenciar os momentos e compartilhar 

com os mesmos suas histórias de vida, não apenas com palavras, mas com gestos e 

sentimentos, pois o corpo fala por si próprio quando a angústia lhe resta ao peito, 

“simplesmente” por não ser uma máquina automatizada para fazer executar o que foi 

programado ou, dito na linguagem educacional, planejado. 

E neste misto de informações e vivencias compartilhadas, que foram se 

revelando durante a pesquisa, adentramos nas atividades do CT, massageando seus egos 

e demonstrando que eram capazes de aprender aquilo que antes era quase invisível em 

sala de aula: o conhecimento, por meio da sedução de fazer a leitura de um mundo 

novo, ao ressignificar e diminuir as pressões externas. Contudo, como se deu o 

desenvolvimento das atividades no Círculo Tutorial a ponto de ressignificar valores e 

seduzi-los a construir o conhecimento, em específico o matemático? Qual foi o papel 

dos tutores, consciente e inconscientemente? E a dinâmica tutorial desenvolvida em 

paralelo aos grupos focais? Assim como Ulisses, adiante avistamos as sereias, mas 
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como aprender com elas? Como deixar-se seduzir, aprender e seguir adiante resistindo à 

beleza e encantos? É o que cumpre a ser esclarecido logo à frente. 
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A TRAVESSIA 

SEDUZIR E DEIXAR-SE SEDUZIR 

 

 

 

 

 

 

 

'' O que é REAL?'', perguntou o Coelho um dia, quando estavam deitados 

lado a lado, perto da grade do quarto das crianças, antes de Naná vir arrumar o 

quarto. ''Significa ter coisas que murmuram dentro de você e uma alça do lado 

de fora?'' 

''Real não é a forma com que você é feito'', respondeu o Cavalo de Pele, 

''É uma coisa que acontece com você. Quando uma criança gosta de você por 

muito, muito tempo, não somente para brincar, mas gosta REALMENTE de 

você, aí você se torna Real''... 

''Não acontece de repente'', continuou o Cavalo de Pele. ''Você se 

transforma. Leva bastante tempo. É por isso que nem sempre acontece para 

quem se quebra com facilidade ou tem bordas ásperas ou precisa ser guardado 

com cuidado. Geralmente, até você se tornar Real, a maior parte do seu pelo já 

caiu de tanto carinho, você já perdeu os olhos, está com as juntas moles e 

bastante gasto. Mas essas coisas não têm a mínima importância, porque quando 

você é Real, não pode ser feio, a não ser para quem não entende’’. 

 

The Velveteen Rabbit, por Margery Williams 
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PSICOLOGIA 

INDIVIDUAL 

(...) tal movimento 

demonstra um pouco como 

se dá a relação de um 

indivíduo com o outro, com 

ênfase na relação professor-

aluno, pautados no processo 

de repetição e transferência 

dos seus vínculos familiares, 

compreendendo a psique 

individual dos mesmos. 

Entretanto, a travessia para 

o conhecimento, nesta 

pesquisa, será feita por meio 

de grupo, cabendo a 

seguinte indagação que nos 

levará a águas mais 

profundas: Como ocorre a 

psicologia de grupo? 

REFLEXÂO 

A alegria de 

ensinar deve estar 

presente nas ações 

do formador, pois, 

reciprocamente 

receberá aquilo 

que acredita ser 

possível, o jogo 

inconsciente 

pervade o espaço 

de formação, cabe 

aí ter a leveza com 

a qual se ensina e 

aprende, para que 

o processo 

transferencial seja 

positivo e não 

opositivo. 

O MÉTODO 

Pesquisador/Formador: 

Qual que é maior? 

Tutora: 2y. 

Pesquisador/Formador: 

Qual que é o sinal dele? 

Tutora: Menos. 

Pesquisador/Formador: 

Que que você mantém? 

Tutora: O menos. 

(Comemoração – Êêêêê) 

(FORMAÇÃO CT1). 

CÍRCULO TUTORIAL 

Desenvolver o CT visa 

contribuir com a formação 

dos alunos de maneira a 

refletirem criticamente 

sobre suas ações, seja ao 

lidar com seus contextos de 

vida, seja sobre os 

conceitos matemáticos, 

propiciando uma base que 

corrobore com a sua 

aprendizagem de maneira 

holística, aprendendo uns 

com os outros ao invés de 

um contra o outros, 

valorizando as diferenças e 

não as tornando obstáculos 

para a aprendizagem. 

A CONSTRUÇÂO 

Nesta 

perspectiva, como 

fazer com que os 

aprendizes diante de 

tanto acúmulo 

histórico construam 

uma leitura de mundo 

profícua subsidiando 

sua aprendizagem? 

Como construir 

condições que 

possibilitem a 

travessia dos sujeitos 

ao conhecimento? 

Quais caminhos 

foram seguidos e por 

que esses? 

 

PSICOLOGIA DE GRUPO 

Em grupo as ações não são 

premeditadas, fazendo com 

que a noção de 

impossibilidade se torne 

ausente, do simples ao 

exagerado, sem dúvida e 

incertezas. Por outro lado, 

seus padrões morais podem 

ser elevados, deixar seus 

interesses particulares em 

prol de outros indivíduos ou 

da devoção a um ideal. (...). 

Como isto pode acontecer? 

 

Pesquisador/Formador 

Tutorandos 

Tutores 

Círculo 

Tutorial 
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SEDUZIR E DEIXAR-SE SEDUZIR 

 

Quanto mais abstrata for a verdade que queres ensinar, mais tens que seduzir os 

sentimentos a seu favor. 

Friedrich Nietzsche 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

Toquinho 

 

SEREIAS! SEUS CANTOS E ENCANTOS MOBILIZADORES 

 

O que fazer diante de tanta informação, tanto acúmulo histórico introjetado em 

nossas mentes desde nossa tenra idade? Às vezes, por meio de expressões, gestos, 

silêncio, omissões, diálogo, espalhafatosas conversas, ideias e ideais, fomos inserindo-

nos no complexo jogo de xadrez, a vida, em que a figura representativa de rei e rainha, 

geralmente, ditaram as ações a serem feitas. Tais ações nos imobilizarão ou 

possibilitarão seguirmos adiante? Optaremos pela imobilidade ou seguiremos como 

Ulisses? 

 

Das Sereias 

Evitar nos ordena o flóreo prado 

E a voz divina; a mim concede ouvi-las, 

Mas ao longo do mastro em rijas cordas. 

E se pedir me desateis, vós outros 

De pés e mãos ligai-me com mais força (HOMERO, 2009, p.133-

134). 

 

Ulisses, em sua travessia, foi avisado pela deusa/feiticeira Circe dos perigos que 

o esperavam ao seguir pela costa da Ilha das Sereias; ele então encaminhou os avisos da 

deusa para que os seus homens evitassem a beleza que os circundavam, o encanto do 

canto que os esperava, obrigando-os a taparem seus ouvidos com cera. Mas, e Ulisses? 

A ele tal ação não se aplicava, pois, como descobrir a verdade sobre as sereias? Como 

resistir às suas belezas flertando com a morte iminente trazida pelas ninfas marinhas, 

conhecidas por enfeitiçar a quem seu canto ouvisse, levando-os, com suas belezas e 
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seduções irresistíveis, a se jogarem no mar para uma silenciosa morte? À Ulisses restou 

ser preso ao mastro, imobilizado por cordas. 

 

Ao aproximarem da Ilha das Sereias, o mar estava calmo e sobre as 

águas vinham as notas de uma música tão bela e sedutora que Ulisses 

lutou para se libertar e implorou aos seus homens, por gritos e sinais, 

que o desamarrassem. Eles, porém, obedecendo às ordens anteriores 

trataram de apertar os laços ainda mais (BULFINCH, 2002, p. 289). 

 

Ao buscar compreender os porquês de certas posturas, proibições e verdades 

relativas a determinados pontos de vista podemos alcançar uma verdade, que não é 

única, mas que nos satisfaça, lançando-nos em um intenso processo de busca pelo 

conhecimento sedutor. Ao nos depararmos com qualquer situação, assim como Ulisses, 

podemos ter, ao menos, duas opções: tapar nossos ouvidos ou descobrir a verdade que 

logo à frente se revela, nos utilizando de métodos adequados a cada situação. Os 

caminhos e dificuldades são diversos para aqueles que se propõe a atravessá-los. 

Nesta perspectiva, como fazer com que os aprendizes diante de tanto acúmulo 

histórico construam uma leitura de mundo profícua subsidiando sua aprendizagem? 

Como construir condições que possibilitem a travessia dos sujeitos ao conhecimento? 

Quais travessias foram construídas no espaço escolar para formar os tutorandos por 

meio do Círculo Tutorial (CT) e por que essas? 

Construir um grupo de estudo denominado CT foi a escolha; o caminho a ser 

seguido para promover a travessia do indivíduo frente às dificuldades encontradas pelo 

processo de aprendizagem dos conceitos matemáticos. Assim, avistamos a Ilha das 

Sereias adiante e pretendemos conhecê-la, conhecendo-nos, para assim, poder atravessá-

la. 

 

GIRO UM SIMPLES COMPASSO E NUM CÍRCULO FAÇO O MUNDO: O 

CÍRCULO TUTORIAL POR MEIO DE TEMÁTICAS 

 

Após idas e vindas, encontros e desencontros, construímos um espaço para 

aprender sobre matemática e um pouco sobre o mundo, buscando interligações, 

inicialmente, sob a visão do Pesquisador/ Formador, e que encontrou nos outros sentido 

e beleza para tomar fôlego e aprender, por vezes esquecido. Avante adentramos em um 
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processo temático e formador, com aquelas histórias de sujeitos simples que, de 

qualquer modo, desejam existir. 

 

Alteridade e o comum: formação do CT 1 

 

Com base no primeiro Grupo Focal (GF), observa-se pelo diálogo construído as 

enriquecedoras e diferentes histórias de vida dos sujeitos. E com referência aos 

conteúdos desenvolvidos pela educadora matemática, sistema linear, surgiu uma 

angústia: O que propor para os alunos como atividade do primeiro Círculo Tutorial 

(CT)? A alternativa encontrada foi perceber a necessidade apresentada diante do 

primeiro GF de trabalhar a alteridade dos sujeitos, pois acreditamos que para possibilitar 

esse tipo de formação é salutar a compreensão recíproca deste termo, aqui entendida 

com a forma de se colocar no lugar do outro nas relações interpessoais, ressaltando as 

diferenças ao identificar e dialogar com o outro, não sobrepondo saberes e fazeres ao 

hierarquizar as relações, mas construir caminhos em que tutores e tutorandos aprendam 

a respeitar uns aos outros ao invés de uns contra os outros (D’AMBROSIO, 2005). Mas 

como relacionar sistema linear com alteridade? Torna-se profícuo balizar tal 

compreensão  

 

[...] leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, 

dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que nos é habitual, 

familiar, cotidiano, e que consideramos “evidente”. Aos poucos, 

notamos que o menor de nossos comportamentos (gestos, mímicas, 

posturas, reações afetivas) não têm realmente nada de “natural” 

(LAPLATINE, 1988:21 apud CORTELLA, 2000, p. 50). 

 

Assim, para possibilitar a aprendizagem, foi necessário que os tutores, 

principalmente, e tutorandos compreendessem o sentido e significado desta 

terminologia, a saber, alteridade. O conceito de alteridade começou a ser construído no 

desenvolvimento do GF; contudo, fez-se necessário, durante todo o processo de 

formação dos círculos tutoriais, vivenciá-lo para uma formação consciente e crítica de 

respeito ao outro. Assim sendo, essa visão possibilitou perceber o caráter múltiplo da 

humanidade: não fazendo um falso juízo de valores, colocando o diferente “como sendo 

esquisito, excêntrico, esdrúxulo e, portanto, assimilando a postura prepotente daqueles 
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que não entendem que se constituem em um dos arranjos possíveis do ser humano, mas 

não o único ou, necessariamente, o correto” (CORTELLA, 2000, p.51). 

Nesta perspectiva, a alternativa para formar os tutores e estes formarem os 

tutorandos foi perceber que a música fazia parte do cotidiano destes sujeitos. A decisão, 

então, foi colocar a música “Ninguém = Ninguém” dos Engenheiros do Havaí (Anexo 

III) que trabalha esta temática, por ser fortemente influenciado pela transdisciplina 

Conhecimento e Diversidade Cultural1. Este tema foi relacionado ao conceito algébrico 

de sistema linear, pois apesar de sermos diferentes existem pontos em comum uns com 

os outros, seja no CT seja no cotidiano. Segundo Freud o processo de identificação 

promove esses laços afetivos quando estamos em grupo buscando nosso ideal de ego. 

Pormenorizando, o primeiro momento foi ouvir a música e refletir criticamente 

sobre as ideias presentes no texto que a compõe. No segundo momento foram 

desenvolvidas atividades concernentes ao conteúdo desenvolvido pela professora em 

sala de aula, neste caso, sistemas lineares do 1º grau. Após o desenvolvimento das 

mesmas, tutores e tutorandos foram para a porta da escola para que desenhassem o 

cruzamento das ruas, com objetivo de perceberem que as retas se encontram por meio 

de um ponto em comum, e as ruas também, o que é uma ideia central dos sistemas 

lineares. Depois foi demonstrado por meio do GPS2 os cruzamentos das ruas próximas 

da escola e da região da cidade de Goiânia. O último momento serviu para que os 

alunos fizessem uma reflexão crítica inter-relacionando a música, sistema linear e os 

cruzamentos das retas. Mas quais foram as dificuldades para construir este CT? E o que 

influenciou a construção desse tipo de atividade? 

A construção desse momento carregou em si “certa dose” de angústia por parte 

do Pesquisador/Formador, pois construir tais atividades significava sair dos moldes 

tradicionais e arcaicos no qual o mesmo foi formado. Assim, buscar entrelaçar seus 

contextos de vida, trabalhar a alteridade com os sujeitos, correlacionar com a aula de 

matemática, com seu cotidiano e fazerem os mesmos refletirem criticamente, requereu 

certa sensibilidade e dispêndio de energia. Atribuo às construções desse CT e dos outros 

círculos tutoriais principalmente a dois fatores: a matematização da Etnomatemática, 

fruto de longas vivências com o orientador; e a construção de seminários junto ao Prof. 

                                                 
1 “Disciplina” construída pelos Profs. Doutores José Pedro Machado Ribeiro e Rogério Ferreira, faz parte 

do Programa de Educação em Ciências e Matemática da UFG. Em uma das atividades, a saber, 

construção de jornal, a aluna Zara Hoffman utilizou tal música para refletirmos sobre sua atividade e, 

consequentemente, trabalhar o conceito de alteridade. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
2 ‘Sistema de Posicionamento Global’; por meio de um tablet. 
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Ms. Adriano José de Oliveira. Os seminários visavam que alunos apresentassem seus 

trabalhos para outras turmas, ao abordar uma temática específica que correlacionasse, 

inicialmente, os saberes matemáticos, químicos e físicos estendendo, posteriormente, à 

outras áreas dos saberes. O intuito desses seminários foram, principalmente, para   que 

os educandos modificassem sua forma fragmentada de compreender as disciplinas 

desenvolvidas em sala de aula e, consequentemente, correlacionar com seu contexto de 

vida. Diante a estas vivências, possibilitou buscar correlações que culminassem na 

construção das atividades a serem desenvolvidas nos círculos tutoriais.  

De posse de tais informações, da construção do CT e dos caminhos que 

influenciaram em sua construção, avançamos com o intuito de compreender que o 

processo construído no CT1 visou que os alunos refletissem criticamente sobre esses 

pontos, além de trabalhar suas dificuldades matemáticas, falta de confiança e baixa 

autoestima. O esquema abaixo possibilita visualizar os momentos acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Atividades desenvolvidas no CT 1, cujo início é indicado pela seta vermelha. 

 

Para desenvolver o plano tutorial (ver Apêndice V) do CT 1 (e de todos os 

demais3) é fundamental compreendermos como ocorria a capacitação dos tutores. Assim 

sendo, o objetivo principal foi formar os tutores com elementos da aprendizagem 

tutorial que visa não entregar respostas prontas, mas permitir que os tutorandos 

construam sua aprendizagem em um ambiente amoroso, onde todos preocupam-se em 

se ajudar, vivenciar e compartilhar seus saberes e fazeres, cujas reflexões críticas se 

                                                 
3 Buscar-se-á demonstrar como foi a formação dos tutores neste primeiro CT1, fato que se repetiu durante 

os outros sete círculos tutoriais. 
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fazem presentes (D’AMBROSIO, 1997, 2012; FREIRE, 1996, 1967). Nesse sentido, 

Topping contribui (2003, p. 3) ao afirmar que a “[...] tutoria pode definir-se como um 

processo em que um grupo de pessoas, não necessariamente professores, ajuda e apoia a 

aprendizagem de outros de uma forma interativa, significativa e sistemática”. 

Essa relação de aprendizagem possibilita que os tutores possuam uma formação 

diferente, para que possam contribuir com a formação dos tutorandos, 

independentemente da idade.  

 

[o] importante é que haja uma diferença de aptidões entre tutor e 

tutorado [...]. [A] idade por si só nem sempre garante essa 

distância, portanto a chave está na vantagem que o tutor 

consegue em relação ao tutorando, que pode vir do fato de ter 

mais conhecimentos prévios ou porque se prepara (DURAN e 

VIDAL, 2007, p.42). 

 

Freud (1921 [1996]) explica a importância do líder para a constituição de um 

grupo. Parafraseando-o, para a realidade educacional, percebe-se que a presença do 

líder/mediador/tutor é imprescindível para a formação deste grupo, pois este conduzirá 

esse processo de aprendizagem, fazendo com que as expectativas e confiança dos 

participantes se potencializem. A figura do tutor poderá contribuir para que os alunos se 

inspirem, promovendo assim uma ponte para seu aprendizado por meio da transferência 

com possíveis traços de identificação com o tutor. 

Portanto, para que haja um equilíbrio quanto à aprendizagem entre o tutor e o 

tutorando é necessário um bom planejamento. Assim, essa dimensão pode ser 

desenvolvida, geralmente, com aproximadamente quatro tutorandos (DURAN e 

VIDAL, 2007), formando um CT sob os princípios da Educação Tutorial, colaborando, 

trabalhando em conjunto e apoiando mutuamente uns aos outros. 

Neste contexto, após refletir teoricamente sobre o processo de formação dos 

tutores, foi desenvolvida a formação dos tutores sob o aporte da teoria etnomatemática, 

psicanalítica e pedagógica de Freire. Desse modo, para realização do CT 1 foram 

necessários dois encontros de capacitação para que os tutores conseguissem 

compreender como desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem para os demais 

sujeitos do projeto, ou seja, os tutorandos que possuíam maiores dificuldades de 

aprendizagem. Para tanto, inicialmente optou-se por não falar do método, mas construir 
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A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 139 

 

as atividades sob tal perspectiva, isto é, formar os tutores refletindo sobre suas dúvidas 

passo a passo, indagando-os a repensarem sobre suas dificuldades sempre através de um 

processo reflexivo carregado de emoções, para que sentissem confiança ao desenvolver 

as atividades e se sentissem felizes em obter conhecimento e ajudar outros que 

possuíam maiores dificuldades a se tornarem críticos e reflexivos saindo 

processualmente da condição de oprimidos. Desse modo, puderam construir a 

aprendizagem com os tutorandos de modo similar ao que vivenciaram na formação do 

CT1. 

 

Pesquisador/Formador: Beleza. Falta cinco minutos. [Risos] Né? 

Então como vai ser o método? Agora deixa eu falar pra vocês, para 

pensarem em casa... então... tá... O  método vai ser o seguinte... O 

exercício, uma atividade que é pra ser feita... você vai explicar pra eles 

passo a passo... igual eu estou falando pra vocês... O quê que você faz 

primeiro? Faço isso... depois que eu perguntei: Ó, o quê que você faz 

primeiro? Isolar o valor de y. Certo? Você vai falar pro aluno... mas o quê 

que eu faço primeiro? Eu tenho duas equações, o quê que eu vou fazer com 

essas duas equações? Fazer o quê primeiro? Escolher uma. Então escolhe, 

escolhe uma... Beleza! Aí depois o quê que você faz? Que eles já terão aula 

com a professora minimamente, né? Quê que você faz depois? Ah, escolhe 

uma das variáveis... pode usar o x, então isola o x, ué... isolei, ... caso ele 

escolha o y, isola o y... isolei... mas, eu isolei na primeira? Então tem que 

substituir na segunda... Eu mexi com a primeira, tenho que mexer com a 

segunda. Encontrei o resultado, desenvolvo a continha... bem 

devagarzinho, passo a passo... Ah, faz chuveirinho... Ah, soma... leva pro 

outro lado, mas você não vai ficar falando isso... quê que eu faço... sempre 

se no intuito de... quê que eu faço agora? [...] O quê que você faz agora? 

Para aí, o quê que você tem que fazer? Ah, eu acho que tem que fazer isso... 

ah, então faz... porque você tem que sempre estar o quê... instigando a 

pessoa a estar fazendo... instiga mais a pessoa, “cansar ela”, aí ela vai 

tentar fazer... porque quando ela faz uma conta e ela entendeu, foi igual 

você... Ah, então é isso? É... porque você tentou... não fui eu que te dei 

resposta... porque quando você deu a resposta pro Tutor no início o quê que 

aconteceu? 
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Tutor: Eu num sabia nada. 

Pesquisador/Formador: Você num sabia nada, mas a partir do 

momento que eu falei: Ó, o quê que está acontecendo, Tutora? O quê que 

está acontecendo nesse ponto... aí você fez... Ah, então é isso! 

 

Podemos perceber que a formação foi sendo construída processualmente em 

diálogo com os tutores formando e instruindo-os a como contribuir com a aprendizagem 

dos outros tutorandos, vivenciado as ações a serem realizadas para que os mesmos 

conseguissem lidar com as dificuldades que, certamente, os esperavam. A transcrição 

abaixo demonstra parte do processo realizado para a formação dos tutores: 

 

Pesquisador/Formador: Se eu tenho uma laranja, mais uma 

laranja, quantas laranja eu tenho? 

Tutora: Duas 

Pesquisador/Formador: Se eu tenho y – 2y... eu tenho quanto? 

Tutora: Um y. 

Pesquisador/Formador: Então coloca. 

Tutora: Ai meu Deus... 

Pesquisador/Formador: Agora eu te pergunto é mais ou menos?  

Tutora: Menos? 

Pesquisador/Formador: Por que? 

Tutora: Menos com mais, menos. 

Pesquisador/Formador: Aí é soma ou multiplicação? 

Tutora: Num sei!  

Pesquisador/Formador: Esses números aqui estão somando ou 

multiplicando? 

Tutora: Qual número? 

Pesquisador/Formador: Esses números aqui, ó. Estão subtraindo? 

Tutora: Esses dois aqui? 

Pesquisador/Formador: Isso. Ou multiplicando? 

Tutora: Subtraindo. 
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Pesquisador/Formador: Sim. Então, quando está subtraindo eu não 

posso fazer jogo de sinal. E eu somo e conservo o sinal ou eu subtraio e 

conservo o sinal do maior. 

Tutora: Então. 

Pesquisador/Formador: Qual que é maior? 

Tutora: 2y. 

Pesquisador/Formador: Qual que é o sinal dele? 

Tutora: Menos. 

Pesquisador/Formador: O que que você mantém? 

Tutora: O menos. 

(Comemoração – Êêêêê) (FORMAÇÃO CT1
4

)  

 

O processo visava retirar as dúvidas, orientar e certificar se os tutores realmente 

compreenderam o método em que deveriam seguir na formação com os tutorandos. 

Assim, passo a passo, foi feito de modo que entendessem suas dificuldades, sempre 

através de um processo reflexivo, carregado de emoções, para que se sentissem 

confiantes ao desenvolver as atividades. A proposta foi que esse mesmo método fosse 

utilizado com os tutorandos, onde os tutores ensinavam os tutorandos a partir dessa 

metodologia, para que assim compreendessem como capacita-los no desenvolvimento 

das atividades do CT, momento onde eles puderam, ao desenvolver os exercícios, 

pensar, interpretar e vivenciar a experiência de contribuir com a aprendizagem dos 

tutorandos. Abaixo, podemos observar o diálogo entre os tutores, durante a formação do 

CT1, busca expressar como ocorre a formação dos tutores para com os tutorandos, neste 

momento, neste exemplo a Tutora ensinava o Tutor como aplicar a metodologia, no 

qual o Tutor apresentava um pouco mais de confiança no desenvolvimento da atividade. 

 

Tutora: Agora escolhe o x.  

Tutor: Como eu ponho x?  

Tutora: Como você acha que você deve isolar o x?  

Tutor: Deixar ele sozinho?  

Tutora: Como? Aqui eu faço as perguntas mocinho...  

Tutor: Passando ele pra cá?  

                                                 
4 Formação Círculo Tutorial 1. 
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Tutora: Aham  

Tutor: Ah, tá. Vai ficar menos 1 mais y. 

Tutora: E aqui?  

Tutora: Mais y, o y dá positivo aqui... ele vai passar. 

Tutor: A tá... negativo  

Tutora: Não precisa fingir que não sabe tanto, tá? Aí vai ficar x 

igual a menos 1 menos y, menos x. 

Tutor: Mas por que deu menos x mesmo?  

Tutora: Ah, porque aqui tá menos x. Pula essa parte.  

Tutor: Ah, tá.  

Tutora: Se aqui tá tudo negativo co... como é que eu vou fazer aqui, 

essa equação ficar positiva? 

Tutor: Somando o sinal? 

Tutora: Não, tem outro jeito. Para de rir Tutor... 

Tutor: O que então? 

Tutora: Como é, não... eu que te pergunto.  

Tutor: Uai mais você tem que colaborar um pouco, eu que... eu 

num... 

Tutora: Não, eu que faço as perguntas.  

Tutor: Ah, não sei. 

Tutora: Ai, eu também não sei como é que eu vou explicar para ele... 

aí eu vou falar assim... então você colocou menos 1, e a pessoa vai 

perguntar porque que eu coloco menos 1? 

Tutor: Ou então... ou então... você pode fazer quando o quando a 

letra que tá isolada se ela tiver negativa você multiplica por menos 1 para 

ficar positivo. 

Tutora: Então fala aí... então faça isso (FORMAÇÃO CT1). 

 

O diálogo estabelecido entre os tutores demonstra que mesmo já tendo 

desenvolvido o sistema linear a Tutora apresentava dificuldades em construir o 

conhecimento com o outro. Aí reside um ponto crucial na formação apresentado por um 

velho jargão acadêmico, “uma coisa é aprender a outra é ensinar”. Porém, com 

paciência e empenho, em um ambiente propício para sua aprendizagem, com suas 
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dificuldade e limitações, foram superando estes obstáculos. Freire (1996) corrobora ao 

dizer, “[q]uem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 

ensina ensina alguma coisa a alguém” (p.12) e “[...] quem tem o que dizer deve assumir 

o dever de motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de quem escuta diga, fale, 

responda” (p.73). Estes desafios se repetiram durante todo o desenvolvimento dos 

círculos tutorias, tanto na formação dos tutores quanto na formação dos tutorandos. 

Outro ponto importante desse método foi a utilização de vocabulários mais 

simples para que esses se sentissem à vontade para se expressar, sem um formalismo 

exacerbado, o que pode fazer com que estes não se sintam parte da formação ou do 

grupo, em que possam ser eles mesmos com reflexões e críticas concernentes ao 

contexto social em que são sujeitos. Um diálogo reflexivo que possibilite a transição de 

uma consciência ingênua a uma crítica (FREIRE, 1967), formadora e transformadora, 

que aponte erros e dificuldades, mas possibilitem, com um bom humor5, atravessá-las 

reparando erros ao refazê-las. Abaixo a citação expressa o modo irreverente, entre eles, 

de corrigir seus erros ao resolver os exercícios, se comunicando com vocabulários que 

fazem sentido a suas vivencias cotidianas. 

 

Tutora: Ah não
6

.  

Pesquisador/Formador: Por que que eu fiz isso? (Risos). Para vocês 

perceberem que fazer apenas o método não possibilita saber se a gente tá 

certo. Então se a gente não voltar e verificar a gente não sabe se está 

certo. 

Tutor: Pesquisador/Formador, quando o tem? 

Tutora: Ah, mas agente presta atenção. Mas olha aqui, tipo: Num 

precisava fazer isso tudo, se eu fizesse um joguinho de sinal aqui. Se eu 

pegasse o mais com o menos ia dar menos, eu ia colocar menos e o trem ia 

dar certo. 

Pesquisador/Formador: Sim mas deu errado. 

Tutora: Ah não. 

                                                 
5 Vale ressaltar que o humor é referente a etnomatemática construída entre os indivíduos. 
6 A ocorrência desse diálogo deu-se quando se desenvolvia um sistema linear. É que o resultado 

encontrado foi diferente da resposta certa, daí a necessidade de comprovar se tal resolução está ou não 

correta. 
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Pesquisador/Formador: Aí ao invés de a gente fazer o que... Ficar 

consertando o erro da base as vezes pode recorrer em outro erro se apagar 

tudo e faz de novo. 

Tutor: Nó... hein. 

Tutora: Cê podia ter errado também. Tomara que o seu esteja 

errado. 

Tutor: É uma dúvida. 

Tutora: Tô torcendo pro seu tá errado. 

Tutor: Praga de urubu não pega em mim. 

Tutora: Vai tá errado (FORMAÇÃO CT1). 

 

Para tanto, além de rever suas dificuldades com os conceitos matemáticos foram 

sensibilizados a refletir sobre sua prática e ações de maneira crítica, de forma a 

compreender o outro com suas dificuldades, angústias e facilidades, ao perguntar sobre 

as dificuldades dos tutorandos referente às atividades propostas. Com paciência 

construíram um discurso refazendo perguntas para auxiliar, diversas vezes, no 

desenvolvimento das atividades. Trabalhar a baixa autoestima dos tutores ressaltando 

suas dificuldades, para que assim pudessem trabalhar tais perspectivas durante a 

realização do CT. Vale ressaltar que o GF foi salutar, por fazer parte da proposta 

desta pesquisa, influenciando assim, na conduta dos tutores, no modo dos tutores 

respeitarem as dificuldades dos tutorandos, frente as suas histórias de vida; se 

organizassem consigo mesmo para contribuir com os demais, possibilitando ações 

profícuas para sua aprendizagem, possibilitando uma nova leitura da sua própria 

realidade e a dos outros alunos, entre outras. Portanto, o GF possibilitou aos tutores e 

tutorandos, em um misto de construção de desenhos, imagens e músicas, evidenciar as 

sensações e emoções, construindo, por meio do diálogo um caminho para exporem e 

transformarem seus universos. 

Após o desenvolvimento dos quatro primeiros momentos do plano do CT1, da 

formação dos tutores, o quinto foi especialmente importante para inter-relacionarem as 

ideias desenvolvidas no presente CT, cuja ideia principal foi demonstrar que somos 

diferentes, contudo possuímos pontos em comum. Assim, o pesquisador/formador, por 

meio do diálogo, mostrou o gosto comum sobre determinados assuntos, apesar das 
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diferenças. Entretanto, houve um momento particularmente interessante, onde os tutores 

encontravam-se apenas afirmando suas respostas, e quando o pesquisador/formador fala 

que gosta de comer pão, com margarina e chocolate, o Tutor se identifica com tal 

afirmação e começa a dialogar feliz: 

 

Pesquisador/Formador: Eu também gosto de cinema. Você gosta de 

cinema? Beleza. Então a gente não tem esse ponto em comum? Contudo, 

é... eu não gosto de brigar com as pessoas... você gosta de brigar com as 

pessoas?  

Tutora: Não. 

Pesquisador/Formador: Você gosta? Então isso é ponto comum... (...) 

Vamos pensar alguma coisa... Ah, eu gosto de comer... é... pão... com 

margarina e... chocolate... 

Tutora: Ai, que nojo! Cê come isso? 

Tutor: Ah... eu como também... 

Pesquisador/Formador: Aí véi... Toca aí... é isso aí, mano... Tá 

vendo? 

Tutor: Cê derrete no microondas e passa no pão com a faca igual 

margarina... Nossa, é gostoso demais cara... 

Pesquisador/Formador: Isso! Fala sério! Nossa! Pronto... Então eu e o 

Tutor temos ponto em comum, mas contudo... 

Tutora: Ai, que nojo!  

Pesquisador/Formador: Você Tutora tem esse ponto em comum? 

Tutora: Não. 

 

Neste jogo de seduções e ações aparentemente simples entre transferências e 

identificações, terminou em duas tardes, de aproximadamente três horas cada, a 

formação para o desenvolvimento do CT 1, pois a essência era entender a metodologia a 

ser desenvolvida. Diante dessa formação os tutores organizaram-se para desenvolver as 

atividades no CT1. Vale ressaltar que, durante a realização de todos os círculos tutoriais 

o pesquisador/formador atuou apenas como observador/relator frente aos tutorandos, 

retirando dúvidas apenas dos tutores para dar sequência às atividades. 
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Alteridade e o comum: desenvolvimento do CT 1 

 

O desenvolvimento do CT 1 contou com a presença de três tutorandos, dois 

tutores e o pesquisador/formador. Ao ser colocada a música, Ninguém=Ninguém 

(Anexo III), os tutorandos prestaram bastante atenção e, posteriormente, indagados 

pelos tutores, foram opinando sobre os trechos que lhes chamaram a atenção. Alguns 

conseguiram refletir de maneira a dar exemplos diferentes da música, segue o que o 

primeiro disse e outro apresenta um trecho diferente. 

 

Valente: Ah... Eu acho que isso tem tão haver com a gente. Algumas 

pessoas são... curtem os mesmos gostos, podem curtir as mesmas bandas, 

podem até entender as ideias dos outros, mas no fim são desiguais [...]. 

Bia: É igual a Valente falou mesmo, ninguém é igual a ninguém, as 

vezes é coincidência. 

Tutora: Por quê? 

Bia: Ah é isso, não é [...] coincidência sabe, todo mundo, não tem 

ninguém é igual a ninguém [...]. 

Pimenta: Achei que já tinha esquecido. Tô até perdido [...] Ei e é “Há 

pouca água e muita sede / Uma represa, um apartheid (a vida seca, os 

olhos úmidos) / Entre duas pessoas / Entre quatro paredes” o amor né fala 

aqui um pouco das pessoas que se gostam assim. 

 

Mesmo tímidos e, possivelmente, sem a prática de refletirem sobre esses 

conceitos, os tutorandos opinaram após sucessivas perguntas dos tutores, que os 

motivaram durante e ao término de tais reflexões, com aplausos no momento final. 

Em um segundo momento foram desenvolvidas atividades que abordavam os 

conceitos matemáticos, o que revelou problemas envolvendo soma, subtração, 

multiplicação ao conceito de como resolver os sistemas lineares contextualizados 

(Apêndice V). Diante de tal fato, os tutores ajudavam encaminhando os próximos 

passos e se revezavam para que os alunos não ficassem dependentes deles e adquirissem 

autonomia ao desenvolver as atividades. 

Para trabalhar o conceito apresentado pela professora foram desenvolvidos dois 

exercícios e um problema do CT. Os dois primeiros tinham o mesmo nível de 
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dificuldade, modificando os sistemas lineares: “Com base nas atividades desenvolvidas, 

anteriormente em sala de aula, resolva os sistemas lineares abaixo: a) x + y = 7 e 2x + 

4y = 22; b) y – x = –1 e y – 2x = 7” (Apêndice V). 

Diante ao exposto, os tutores conduziram o processo formativo dos tutorandos, 

dialogando para que, ao começarem a resolverem as atividades, pudessem perceber suas 

dificuldades e soubessem direcioná-los à aprendizagem. Assim sendo, os tutores 

utilizaram a estratégia de promover variadas perguntas para que os participantes do CT 

relembrassem das ideias apresentadas pela professora no momento de resolver as 

atividades. Abaixo um trecho do desenvolvimento do primeiro sistema linear citado 

acima: 

 

Bia: Mas nessa aqui nós temos que isolar o x, não é?  

Tutora: Não, você vai ter que escolher uma das duas letras para você 

isolar, qual das duas letras você vai querer isolar?  

Bia: O x.  

Tutora: Então isola o x. 

Bia: Pode escolher de uma das duas?  

Tutora: Você pode escolher uma das duas...  

Bia: E uma das letras...  

Tutora: Qual das duas você vai isolar, qual das duas você escolheu? 

Essa? (Aponta para o x no caderno
7

). Agora qual das duas letras você vai 

isolar?  

Bia: O x.  

Tutora: Então você isola o x.  

Tutora: E como você acha que se isola o x?  

Bia: Deixando de lado (indicando que é para o outro lado da 

igualdade
8

).  

Tutora: E como você vai deixar o x de lado?  

Bia: Vou, vou... tentar...  

Tutora: Tenta fazer aqui na frente para ficar mais fácil para você 

(RD CT 1
9

). 

                                                 
7 Grifo nosso. 
8 Grifo nosso. 
9 Relato de Desenvolvimento do Círculo Tutorial 1. 
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Os procedimentos adotados consistiam em não dar a resposta de um 

problema/exercício, mas permitir que os tutorandos pudessem construir sua 

aprendizagem. Desse modo, o processo de aprendizagem foi consolidando-se por meio 

de indagações, que instigaram os alunos a reelaborar conceitos já vistos e, através 

destes, construir uma ponte/elo para a resolução de novas situações de aprendizagem, 

agregando novos elementos conceituais que permeiam o contexto ao qual eles estão 

inseridos. 

Tendo em mente esses fatos, observa-se que o primeiro exercício resolvido foi 

desenvolvido com maior dependência em relação aos tutores, o que no segundo 

momento já diminuiu significativamente. A seguir as anotações desse movimento 

inseridas no Caderno de Campo (CT 1). 

 

Os tutorandos começaram a desenvolver a letra b do exercício nº 1. A 

primeira a começar foi a aluna Bia perguntando se já poderia fazer o 

próximo exercício. O segundo é o Pimenta que depois de tirar a prova 

do primeiro exercício, com o auxílio do Tutor, foi desenvolvendo o 

exercício seguinte, observando a construção do exercício anterior sem 

perguntar aos tutores. 

 

Nessa perspectiva, o processo aplicado pelos alunos/tutores, ao ouvirem os 

sujeitos e perceberem suas dificuldades, possibilitou um diálogo transformador ao 

refletirem sobre os erros dos alunos/tutorandos, instigando-os a desenvolverem as 

atividades. Tal fato tornou-se fundamental para a aprendizagem, uma vez que, ao 

refletirem sobre suas dificuldades, estabelece-se entre tutor e tutorando menor 

dependência (FREIRE,1996). Vale ressaltar que isto ocorreu devido ao tutorando estar 

vivenciando um processo dialógico, que respeita as dificuldades, com objetivos de que 

os tutorandos aprendam, bem como também os tutores, pois quem ensina se organiza e 

tem propensão a aprender mais. 

Desse modo, a formação dos tutores, contribuiu com a aprendizagem dos 

tutorandos, possibilitando que os mesmos refletissem mais do que se estivessem 

sozinhos. Os tutores buscaram elogiá-los cada vez mais para fazer com que tivessem 

motivação ao fazer suas atividades, sendo sujeitos do processo de aprendizagem, o que 

instiga sua curiosidade e interesse. 

O ambiente de aprendizagem construído no CT 1 teve como objetivo também 

propiciar um ambiente de amizade entre os participantes, para que os que tutores 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 149 

 

incentivassem de diversas maneiras os tutorandos a continuarem a desenvolver as 

atividades. Um dos intuitos foi sensibilizá-los emocionalmente, para que os mesmos, 

fossem capazes de aprender e desenvolver as atividades por conta própria ou com a 

ajuda de colegas/amigos, instigando-os a desenvolver a tarefa, não desistindo mesmo 

que tivessem muita dificuldade. 

Foram observados comentários como, “Esse trem é muito difícil, vou desistir 

(Pimenta)”, “Sou muito lenta (Valente)”, entre outros. Para esses tipos de comentários e 

expressões de desânimo de alguns participantes, os tutores buscavam romper a barreira 

do pessimismo, com a intenção de aguçar sua curiosidade e interesse e elevar sua 

autoestima. Abaixo algumas frases de incentivo proferidas pelos dois tutores: 

 

Tutora: Faz do jeito que você sabe, do jeito que você sabe [...]. Eu 

acredito em seu potencial. Está indo bem. 

Tutor: Você tem que ter confiança, se você tiver você consegue (RD 

CT 1). 

 

Neste CT 1 a aluna Bia foi a primeira a terminar as atividades, demonstrando 

maiores facilidades; o aluno Pimenta foi o segundo a terminar, contando bastante com a 

formação oferecida pelos tutores; e Valente foi a que apresentou maiores dificuldades 

no desenvolvimento das atividades, mas com muita paciência, sensibilidade e formação 

dos tutores conseguiu conclui-las. Valente, inclusive, chegou a dizer sobre a tutora que: 

“se não fosse ela eu não saberia fazer” (RD CT 1). Os tutores e os tutorandos 

não se preocuparam com o tempo, e sim em seguir todo o processo desenvolvido no 

planejamento, respeitando o tempo de cada um. 

Após o término dos exercícios os tutorandos foram levados para a porta do 

colégio onde foi pedido que desenhassem o cruzamento de duas ruas e, posteriormente, 

apresentando um sistema de GPS pediu-se que os mesmos inter-relacionassem com o 

conceito de sistemas lineares. Para tanto, ouviram novamente a música para sensibilizá-

los a exporem o que foi vivenciado (Figuras 2 e 3). 
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Figuras 2 e 3: Atividade prática do CT 1 

 

Os tutorandos começaram a opinar com muito receio, jogando um para o outro 

quem iria começar a falar. Valente busca inter-relacionar o GPS com a música e os 

cruzamentos das ruas, falando que “todas as ruas são iguais” e o que é diferente são as 

pessoas que moram nestas ou nos bairros; outro ponto levantando é que o GPS é uma 

representação em escala reduzida da realidade existente, pois não se pode ver a beleza 

de uma árvore que ali está presente. Os outros dois ficam em silêncio, mesmo que os 

tutores busquem promover diferenciadas formas de questioná-los a falar. Contudo, Bia e 

Pimenta, não conseguiram compreender como relacionar toda a atividade vivenciada no 

CT 1. 

Neste momento, o pesquisador/formador intervém e começa a instigá-los com 

novas perguntas para que os mesmos percebam a inter-relação, pois percebe que os 

tutores ficam sem ações frente ao tutorandos apresentando certa resistência em 

continuar a instigá-los. Desse modo, o Pesquisador/ Formador demonstrou que as inter-

relações, seja no GPS, nos cruzamentos das ruas e nos sistemas lineares, possuem um 

ponto de encontro comum apesar das diferenças. Aprofundou a ideia de sistema linear, 

para perceberem que sistemas lineares possuem incógnitas comuns, são informações 

que eles estão desenvolvendo nas aulas de matemática. Desse modo, pode-se observar 

que tal conceito de sistema linear não foi compreendido pelos tutorandos aos 

desenvolverem as atividades que envolviam sistemas lineares, tanto em sala de aula 

quanto durante a realização de algumas atividades do CT 1, pois ainda vivenciaram um 

processo mecânico de resolução, sem refletirem sobre aquilo que estavam 

desenvolvendo. Contudo, sem refletirem sobre o conceito de sistema linear que estavam 

desenvolvendo, inicialmente, foram respondendo às perguntas e, pouco a pouco, foram 

relembrando e demonstrando que começavam a compreender tal conceito, mesmo que 

de maneira incipiente. 
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Outro ponto importante a ser discutido é que como este tipo de relação vai além 

de decorar fórmulas prontas e reprodução automática, estas fizeram com que os 

tutorandos conseguissem ir além do visível quando levados a refletir e inter-relacionar 

conceitos diferentes ao buscarem enxergar pontos em comum. Contudo, o 

desenvolvimento do CT 1, possibilitou a estes que saíssem de sua zona de conforto, 

desenvolvendo atividades e refletindo sobre esta nova forma de construir os conceitos 

matemáticos, de maneira diversificada e não estática, estando para além do espaço da 

sala de aula. E mais, possibilitou a compreensão da temática ao enfatizar as diferenças 

entre os sujeitos e, apesar das diferenças, possuem pontos em comum. Desse modo, fez-

se um paralelo com o sistema linear, para que percebessem que as equações possuíam 

pontos em comuns. 

 

Verdade e Mentiras: formação do CT 2 

 

O planejamento do segundo CT foi desenvolvido com o intuito de trabalhar 

sobre verdades e mentiras apresentadas no desenvolvimento do CT 1, onde os tutores 

questionaram a veracidade de alguns fatos construídos no GF. Diante desse diálogo e 

entendendo que tal temática faz parte do nosso cotidiano, sendo parte constituinte de 

nossas relações, desenvolveu-se o CT 2. Mas como relacionar com os conceitos 

matemáticos trabalhados pela professora com a construção do CT2? Esta desenvolvia 

sistemas lineares com equações do 2º grau, o que nos remete a um método, que não é 

único, mas é constantemente utilizado em sala de aula, para a resolução de equações do 

2º grau, erroneamente conhecido no Brasil como fórmula de Bhaskara1011. 

Diante destas informações buscou-se desenvolver o CT 2 em momentos. O 

primeiro foi promover um momento reflexivo por meio da música “Eu Sei” do grupo 

musical Legião Urbana (Anexo IV), que trata em sua temática musical, um viés, sobre 

mentira. Posteriormente, os mesmos refletiam criticamente sobre a música para 

enfatizando o a frase que falava sobre mentira. Posteriormente, no segundo momento, 

foi resolvida atividades sobre sistema linear de equações do 2ª grau sob a mesma 

perspectiva tutorial do CT 1, todos deveriam resolver a primeira atividade da lista até 

                                                 
10 Ver documentário “Esse tal de Bhaskara” (Apêndice VI), disponível na internet. 
11 Uma possibilidade para que esse nome tenha sido levado adiante é pelo motivo de Bhaskara ser um dos 

mais importantes matemáticos indiano do século XII, sendo um importante desenvolvedor de extrações 

de equações quadráticas, com receitas em prosa sem uso de símbolos, e como suas resoluções foi 

amplamente desenvolvida inicialmente, há possibilidade do nome de Bhaskara tenha persistido, mesmo 

que tenha surgido outros métodos de resolução das equações quadráticas. 
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chegar ao momento de utilizar a “fórmula de Bhaskara”; e, então, pararam para assistir 

um documentário para melhor compreensão desse método (Apêndice VI), antes da 

conclusão da atividade. 

Assim sendo, inicia o terceiro momento lhes foram entregues uma frase: “O 

primeiro dever da Inteligência é desconfiar dela mesma” (Albert Einstein), e, logo após, 

assistiram o vídeo, “ Esse tal de Bhaskara” (Apêndice VI) que falava sobre a “fórmula 

de Bhaskara” que, na verdade, essa formalização é de François Viète (1540-1603), um 

francês do século XVI, e foi desenvolvida quase mil anos depois de Bhaskara, refletindo 

que houve um erro por volta de 1960, no Brasil, que fez com que utilizamos o método 

de resolução de equações quadráticas como “fórmula de Bhaskara” que nem existia no 

tempo de Bhaskara. Após de terem lido a frase e assistido o vídeo, retomam a atividade 

que parou quando estavam necessitando da utilização da “fórmula de Bhaskara”. Por 

fim, no quarto momento, foi feita uma reflexão sobre todos os momentos abordados. 

Construir essas atividades foi possível ao compreender que o conceito de 

“mentira”, apesar do conceito de verdade ser mais evidente (ainda bem), faz parte da 

vida das pessoas, assim possibilitou relacionar com a preocupação dos tutores com 

alguns sujeitos do CT que mentiam muito. Diante a tal fato, a dificuldade encontrada foi 

correlacionar este conceito de mentira aos conceitos matemáticos abordados em sala de 

aula. Contudo, em decorrências das formações anteriores, no programa PETMAT12 e 

das disciplinas de mestrado13, possibilitou-se uma formação, entre vários outros pontos, 

que se questiona a verdade por detrás dos fatos, se estes são condizentes ou não com 

aquilo que é dito. Ao compreender isso, por meio de pesquisas de documentários que 

enfatizassem que as ciências possuíam inverdades, encontrou-se um documentário, 

“Esse tal de Bhaskara”, que se adequava ao conteúdo trabalhado pela professora em sala 

de aula, sistema linear do segundo grau, que recaia na utilização do método de resolução 

de equações quadráticas, denominado no Brasil como fórmula de Bhaskara. Nesta 

perspectica, facilitou construir tais ações que culminassem com as atividades do CT2, 

demonstrando aos tutores e tutorandos que a ciência também possui suas falhas para 

levarem suas ideologias adiante, possivelmente com o intuito de ser superiores as outras 

nações, assim, as vezes proferem mentiras, cabendo a nós como sujeitos refletir e 

repensar sobre certas afirmações que recebemos cotidianamente como sendo 

                                                 
12 Programa de Educação Tutorial da Matemática. 
13 Conhecimento e Diversidade Cultural e Filosofia e História das Ciências do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM). 
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verdadeiras ou não. Para tanto, o documentário, “Esse tal de Bhaskara”, possibilitou 

fechar a temática desse CT2 correlacionando que o que eles utilizavam, às vezes, sem 

pensar, como o método de resolução de equações quadráticas, possuem todo uma 

complexidade que os mesmos precisam atentar-se para não reproduzir falsas verdades. 

E mais, ao resolverem as atividades estarem sempre atentos aos resultados alcançados 

se estes são verdadeiros ou falsos, em um exercício processual que faz e se refaz 

cotidianamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Atividade desenvolvidas no CT 2 

 

Para compreender todo esse movimento, buscou resolver uma atividade que 

faltou no CT 1, durante a formação dos tutores no CT2. Assim, iniciou-se este 

resolvendo, primeiramente, a “mágica matemática” que foi desenvolvida no final do 

último CT, compreendendo que não há “mágica” alguma, mas apenas uma equação em 

que o número escolhido é cancelado desde que seja maior que zero. Abaixo um 

exemplo dessa brincadeira (Apêndice VI): 

 

 

 

 

Neste momento, de formação dos tutores, foi reforçado aos tutores que eles 

precisavam ter paciência mesmo que ficassem impacientes, e que não fizessem o jogo 

dos alunos que almejavam ter a resposta sem um mínimo esforço, assim como ocorreu 

em um dos exercícios dos CT 1. O pesquisador/formador não os repreendeu por tal 

ação, mas refletiu criticamente sobre o fato dos tutores estarem agindo assim em alguns 
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momentos. Expôs exemplos de quando era tutor do CT do PETMAT, explicando que 

inicialmente já havia feito isso. Contudo, quando eles internalizassem processualmente 

a metodologia, melhorariam a forma de dialogar e questionar, possivelmente diminuiria 

sua ansiedade e impaciência, possibilitando construir a aprendizagem em que os 

tutorandos resolvessem as atividades sem que os mesmos lhes entregassem as repostas, 

algo que já avia sido feito no CT 1, contudo a ênfase nesse ponto é necessária durante 

toda a formação dos círculos tutoriais (AF CT 214). O diálogo tem que ser feito e refeito 

durante todos os processos formativos. 

 

Busca-se no círculo de cultura, peça fundamental no movimento 

de educação popular, reunir um coordenador a algumas dezenas 

de homens do povo no trabalho comum pela conquista da 

linguagem. O coordenador, quase sempre um jovem, sabe que 

não exerce as funções de “professor” e que o diálogo é condição 

essencial de sua tarefa, “a de coordenar, jamais influir ou impor” 

(FREIRE, 1967, p. 4). 

 

O segundo momento do desenvolvimento do CT 2, resolver os sistemas lineares 

que recaíam na equação do 2º grau. Os tutores ainda apresentavam dificuldades em 

operações básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão e expoentes) e no método de 

resolução de sistemas, durante a formação do CT 2. Contudo, diante de tais 

dificuldades, os tutores organizaram-se durante a formação no CT 2 e apresentaram 

maior autonomia e confiança em resolver as atividades e as operações básicas, levando 

a Tutora, a termina a atividade primeiro que o Tutor durante a formação. Os Tutores, 

demoraram para resolver as atividades, o que possibilitou priorizar a qualidade na 

resolução mais do que a quantidade, pois se estes estavam com dificuldade subtenderam 

que seus colegas também apresentariam as similares dificuldades ou dificuldades 

superiores. Ao observar tais pontos, foi proposto o desenvolvimento de apenas três 

atividades (Apêndice VI), para que houvesse tempo para que os tutorandos concluíssem 

todo o processo formativo proposto no plano.  

As dificuldades foram diversas s tutores em jogo de sinais, multiplicação, 

divisão, resolução das equações do 2º grau e mínimo múltiplo comum. 

Consequentemente, tais dificuldades fizeram com que se prolongasse o tempo para 

resolver as atividades da formação do CT 2, pois estes, os tutores, desenvolviam e 

erravam, apagavam e retiravam suas dúvidas, erravam e refaziam novamente. A 

                                                 
14 Áudio de Formação do Círculo Tutorial 2. 
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resolução das atividades demorou mais de duas horas e meia, contudo, os tutores 

queriam terminar a resolução dos sistemas lineares até encontrar o resultado correto. 

Demonstraram paciência para com sua aprendizagem e desejo em aprender até vencer 

suas dificuldades, para assim poderem resolver as atividades com mais autonomia, pois 

os tutorandos necessitavam de sua ajuda. 

O clima de alegria, entre os tutores, ao desenvolver as atividades foi contagiante, 

sempre alegres e com bom humor, empenhados em aprender, sempre questionando e 

retirando dúvidas com o formador e entre eles. Em certos momentos, os tutores, 

falavam de exemplos, histórias familiares e de suas experiências, o que poderia ser 

entendido como resistência a fazerem as atividades, entretanto foi um modo de 

dialogarem e se organizarem para terem paciência no desenvolvimento das atividades. 

Para os tutores, após desenvolverem as atividades, foram apresentadas duas 

frases para que refletissem sobre o conceito de mentira: “Mentir para si mesmo é 

sempre a pior mentira” (Legião Urbana) e “A história é um conjunto de mentiras sobre 

as quais se chegou a um acordo” (Napoleão Bonaparte). O Tutor opina, frente ao 

Pesquisador/Formador e a Tutora, sobre a primeira expondo que às vezes as pessoas 

acham que mentir vai melhorar a situação, contudo, utilizando um ditado popular, 

“mentira tem perna curta” (AF CT 2). A tutora diz que as duas tratam sobre mentira, 

contudo demonstra dificuldade em expor sua opinião sobre a segunda frase, pois não 

consegue avançar em sua opinião, contudo não justifica; assim, o tutor busca ajudá-la, e 

o pesquisador/formador reflete sobre a frase ao dizer que “histórias que são 

contadas, que fazem parte do nosso cotidiano, podem ser uma mentira” 

(AF CT 2). 

A última atividade foi assistir o vídeo “Esse tal de Bhaskara”, que demonstra 

diferentes métodos de se resolver a equação do 2º grau, dos mesopotâmios até o século 

XVI, demonstrando que a fórmula que aprendemos não foi Bhaskara que desenvolveu. 

Após o vídeo, o formador explica, na formação dos tutores, que “há uma 

necessidade de conhecer a verdade e, para tanto, faz-se necessário ter 

senso crítico, pesquisar para saber o porquê das coisas, e, se estas são 

mentirosas, qual é o intuito delas ao serem apresentadas dessa maneira” 

(AF CT 2). Assim, fez-se necessário uma educação que propiciou que educandos 

buscassem a verdade, instigando-os a terem gosto em pesquisar, para constatar e 

constatando ter a possibilidade de dialogar e intervir, transformando a ingenuidade em 

criticidade. Segundo Freire (1967), 
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[n]ada ou quase nada existe em nossa educação, que desenvolva 

no nosso estudante o gosto da pesquisa, da constatação, da 

revisão dos “achados” — o que implicaria no desenvolvimento 

da consciência transitivo-crítica. Pelo contrário, a sua perigosa 

superposição à realidade intensifica no nosso estudante a sua 

consciência ingênua (FREIRE, 1967, p.95). 

 

Por fim, foi decidido, junto com os tutores, que o exercício da “mágica 

matemática” seria desenvolvido após o de sistemas lineares, devido ao tempo, mais de 

duas horas, utilizado, pelos tutoes, para desenvolverem as atividades do CT 2. 

 

Verdade e Mentiras: desenvolvimento do CT 2 

 

O CT 2 foi composto pelos dois tutores, duas tutorandas, Valente e Bia, e o 

Pesquisador/Formador. Inicialmente foi colocada a música “Eu Sei” do Legião Urbana 

(Apêndice VI) as tutorandas escolheram duas frases que mais lhes interessavam dentre 

as disponíveis e, posteriormente, refletiram criticamente sobre as mesmas, inter-

relacionando-as com a música. 

 

Valente: Um dia pretendo tentar descobrir porque é mais forte quem 

sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também... (Legião Urbana); 

Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira (Legião Urbana); 

Bia: As pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras, que 

sinceridade demais faz com que você pareça arrogante (Jô Soares); A 

mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração (Machado de 

Assis); 

 

Valente explica “a verdade que está aí e não queremos vê-la”. Fala da 

sua própria experiência, que também as pessoas mentem, e isso não a exclui, e mais, ver 

os outros e ver você tendo que mentir não é nada fácil. Conclui expondo que ao mentir 

para si mesmo acaba se matando lentamente por dentro. Bia, por sua vez, disse que já 

conhecia a música devido a seu pai, expondo que a escolha foi de bom gosto. 

Acrescenta que “mentir parece ser um ato normal, e que algumas pessoas 

parecem que não tem saída, a não ser mentir”. Pareceu emocionada ao 

dialogar, contudo, organizou-se e prosseguiu para o próximo momento do CT 2. Tal 
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fato, diante do grupo focal15 1, demonstra as dificuldades que está enfrentando no 

meio familiar e círculos de amizades, as mentiras que permeiam seu cotidiano, quase 

que dizendo, “não tem saída, a opção é mentir”. Assim, refletir sobre esses pontos foi 

salutar para adotar novas posturas, ocorrendo travessia de uma consciência ingênua para 

consciência crítica (FREIRE, 1967). 

O Tutor inicia a próxima etapa alertando as tutorandas de que podem contar com 

eles, tutores, pois estão ali para contribuir com a aprendizagem das mesmas A Tutora 

fica inicialmente dispersa, olhando no celular, mas depois começa a contribuir com as 

dificuldades das tutorandas. A ajuda ficou mais individualizada, pois, havia apenas duas 

tutorandas. 

Diante de dificuldades nos exercícios de aritmética básica, as tutorandas 

perguntaram se poderiam utilizar calculadora para obter respostas rápidas, assim os 

tutores disseram que não poderiam, pois precisam construir e desenvolver as contas. 

Os tutores, em especial a Tutora, apresentam outras dúvidas sobre como resolver 

os exercícios, recorrendo às suas anotações16 e ao pesquisador/formador que, naquele 

momento, atuava como observador. Contudo, com poucas perguntas estes se lembravam 

do processo desenvolvido na formação do CT (RD CT 2) e contribuíam com a formação 

das tutorandas. 

De modo geral, os tutores necessitariam, fato percebido no decorrer do 

desenvolvimento do CT 2, de um tempo maior para desenvolver tais atividades e se 

organizarem para construir e possibilitar uma melhor formação para com os tutorandos. 

Entre erros e acertos, com dificuldades nas multiplicações e divisões, concluíram a 

etapa, e posteriormente, assistem o vídeo que exemplifica a ideias de equações e 

explicam o método de resolução para encontrar as raízes da equação do 2º grau. E, mais 

uma vez, entre erros e acertos concluem, com muitas dificuldades, os exercícios 

propostos, mesmo que impacientes17, tanto os tutores quanto os tutorandos. Abaixo uma 

anotação do relatório construído pelo Pesquisador/Formador durante o desenvolvimento 

dessas etapas, enfatiza tal momento. 

                                                 
15 Quando desenvolveu o CT 2, já havia sido construído e desenvolvido o grupo focal 1. 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 
16 Os tutores possuíam um caderno para resolver as atividades de formação, em que levavam para os 

círculos tutoriais para consultá-lo caso houvesse alguma dúvida. Caso a dúvida não fosse amenizada 

somente com as anotações do caderno, recorriam ao pesquisador/formador. 
17 Após esse momento o Tutor precisa ir embora, ficando a Tutora. Ela fica um pouco inibida em fazer a 

reflexão final sozinha, o que faz com que o pesquisador/formador finalize, ajudando-os a compreenderem 

o processo construído nesta tarde de formação. 
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Pesquisador/ Formador: A Tutora fica um pouco impaciente, e ao 

invés de deixar a Bia fazer a continha pega o lápis dela e mostra como 

ela faz [...]. O Tutor apresenta muita paciência em explicar para Valente; 

contudo ele vai falando a todo momento o que ela deve fazer; precisa 

mais uma vez reforçar para os tutores que é necessário deixar eles 

ousarem (RD CT 2). 

 

As maiores dificuldades encontradas não foram no método de resolução das 

equações de 2º grau, que foi facilmente aprendido, mas em operações elementares tais 

como jogo de sinais e multiplicação entre números que possuíam sinais diferentes. Tais 

operações foram mais difíceis de desenvolver, o que também ocorreu na formação dos 

tutores. 

Entretanto, apesar das dificuldades encontradas por não estarem seguros do 

conteúdo, os tutores incentivaram as tutorandas a não desistirem e desenvolverem as 

atividades até o fim, mesmo no cansativo processo de fazer e refazer. Do modo deles os 

tutores foram perguntando ao pesquisador/formador e observando suas anotações feitas 

na formação, demonstrando maturidade em aprender para contribuir com a 

aprendizagem das tutorandas. Observou-se que, apesar desses pontos, tutores e 

tutorandas apresentavam vontade de resolver as atividades, de obter este conhecimento 

em específico que nem observavam o tempo passar, o que também ocorreu na 

formação. 

Para finalizar, é apresentado o vídeo “Esse tal de Bhaskara”; neste momento um 

professor entra na sala no qual ocorria o CT 2, que era a sala de informática, para 

atualizar os computadores, e isso interfere na reflexão dos alunos, eles se sentem 

inibidos. Outro ponto foi que a Valente estava passando mal, o que reforçou seu 

silêncio.  

Assim, o pesquisador/formador questiona-as, Valente e Bia, e sem obter 

respostas contundentes, pelos fatores acima, expõem as relações construídas no CT 2. 

Este diz ser necessário questionar ideias, pensamentos e conceitos que são apresentados 

cotidianamente, pois verdade e mentiras andam lado a lado, e que um erro comum é 

ensinado aos alunos, a afirmação de que a fórmula é de Bhaskara, sendo que esta foi 

construída por François Viète.  
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Mentiras são construídas a todo momento e as perguntas que inquietam são: 

Qual a intencionalidade do erro? Por diversas vezes a verdade é seduzida? Para tanto, 

fez-se necessário aguçar suas curiosidades para perguntar os porquês das coisas e, 

assim, descobrir possíveis verdades. Vale enfatizar que a verdade depende do 

referencial que se está relacionando ao contexto sócio-histórico-cultural do indivíduo, 

cabendo aos educadores demonstrar a importância de questionar e encorajá-los a 

descobri-la, para, reforçando mais uma vez, fortalecer uma visão crítica em detrimento 

de uma ingênua para que se insiram na realidade. 

 

Depende de nós: formação do CT 3 

 

O CT 3 abordou o conceito de função, tema desenvolvido pela professora em 

sala de aula. Assim, a formação desse círculo buscou sensibilizar os tutores, 

inicialmente, da importância do conceito de função para as relações existentes em nossa 

civilização, pois para além da matemática tradicionalista, que fecha o conceito em uma 

mera definição, torna-se importante ampliar tal conceito para o contexto aos qual os 

indivíduos fazem parte, enfatizando que o conceito de função está presente em nossas 

relações do dia a dia, a saber, quando se vai ao banco, padaria, farmácia, supermercado, 

entre outras. Dependemos dos cuidados dos outros desde o nosso nascimento, 

comumente representado pela mãe, e das leis civilizatórias que regem a etnomatemática 

dos sujeitos. 

Desta forma, para compreendermos tal conceito utilizamos de dicionários para 

que os mesmos pesquisassem o que é ser dependente e/ou independente, o que é função, 

e para que buscassem conceituar o que é uma função matemática. Posteriormente, 

apresentado um documentário que trabalhava o conceito de função em nosso cotidiano 

para que os mesmos, os tutores, refletissem sobre a importância de tal conceito. Após 

este momento, foi-lhes apresentado uma definição sobre o conceito matemático para 

que eles, então, resolvessem os exercícios. Consecutivamente, ao término das 

atividades, foi ouvida a música “Depende de nós” do Ivan Lins (Anexo V) para que 

escrevessem em uma folha de papel a relação da música, com o conceito de função, os 

vídeos e as atividades. Por fim, os tutores, socializaram aquilo que haviam escrito. 

                                                 
 A Travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
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A construção do CT3 pervadiu lembranças de crianças, por parte do 

Pesquisador/ Formador, para a elaboração deste CT 3. Misturando conceitos, 

repensados na graduação com o cotidiano, que temos a opção de transformá-lo, 

dependendo das ações realizadas em seu espaço de vivências. Assim, o diálogo inter-

relacionou com pesquisa sobre os conceitos, vídeos que aproximam das vivencias dos 

tutores, tutorandos e Pesquisador/Formador, misturando as atividades da sala de aula, ao 

som de uma música que está intrinsecamente ligada com o conceito tematizado neste 

CT, dependência de um termo para o outro, entre posicionamentos críticos e reflexivos. 

Tarefa às vezes difícil, que demandou tempo, mas que se tornam prazerosas e 

gratificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Atividades desenvolvidas no CT 3 

 

Após tal planejamento do CT3, os tutores, inicialmente, começaram a 

desenvolver as atividades sobre função, compreendendo, após sucessivas leituras, o que 

estava implícito ou explícito no conceito e, consequentemente, após a compreensão das 

atividades, iniciaram a resolução das mesmas. Enfatizou-se, após o término do primeiro 

exercício, relembrando dos círculos tutoriais anteriores, que precisam estar cada vez 

mais atentos na forma de contribuir com a formação dos tutorandos, alertando-os a não 

utilizarem constantemente suas anotações no desenvolvimento do CT, pois isto poderia 

conferir-lhes perda de confiança por parte dos tutorandos. Expõe o formador: “[s]e um 

professor for resolver uma atividade e ficar indo várias vezes em suas 

anotações a impressão é que esse tem insegurança em relação ao domínio 
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do conteúdo, logo este estará sujeito a questionamentos sobre sua prática” 

(AF CT 3
18

). 

O segundo e terceiro exercícios trabalharam o conceito de função relacionando 

os termos dependente e independente; os tutores não apresentaram grandes dificuldades 

em compreender a resolução das atividades. Todavia, nessa ocasião, além de 

desenvolverem os exercícios os tutores simularam como estes explicariam as atividades 

para os tutorandos, para que diminuíssem as dificuldades encontradas nos momentos de 

tutoria. 

Posteriormente, foi colocada a música (Anexo V) para que os alunos ouvissem e 

refletissem sobre o processo desenvolvido no CT 3. 

 

Tutora: Que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e agir 

sobre o nosso mundo. 

Tutor: Que depende de nós para surgir novos meios de deduzir 

matemática, que depende de nós para descobrir novos meios... (AF CT 3). 

 

Neste contexto, o Pesquisador/Formador expõe os sentidos do termo 

dependência, “[s]eja matematicamente ou não as coisas estão conectadas, 

as relações de função pautam-se na dependência das variáveis, nós 

dependemos uns dos outros para sobreviver e o nosso futuro dependerá de 

nossas escolhas, que, consequentemente, influenciará nas gerações 

seguintes” (AF CT 3). 

Depender pode referir-se ao relacionamento com o outro, e com o outro 

construímos relações afetivas por meio de mecanismos transferências e identificatórios 

(FREUD, 1921 [1996]). Tais fatos foram construídos ao longo de toda nossa história 

humana por meio das diferentes etnomatemáticas dos indivíduos, ao fazerem a leitura 

deste mundo e suas relações, traduzindo tais pontos para uma linguagem sensível e 

arrojada, conhecida como matemática. Compreender estas inter-relações é essencial 

para uma formação reflexiva e crítica, para não proferir argumentos rasos e sem sentido, 

não fortalecendo o gosto pelas palavras ocas reproduzidas por opressores que almejam 

                                                 
18 Áudio da Formação do Círculo Tutorial 3. Gravação das formações desenvolvidas com os tutores para 

preparação e construção desse CT. 
 A Travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
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que oprimidos não compreendam a beleza das conexões do contexto histórico-social em 

que é copartícipe. 

 

Cada vez mais nos convencemos, aliás, de se encontrarem na nossa 

inexperiência democrática, as raízes deste nosso gosto da palavra ôca. 

Do verbo. Da ênfase nos discursos. Do torneio da frase. É que toda 

esta manifestação oratória, quase sempre também sem profundidade, 

revela, antes de tudo, uma atitude mental. Revela ausência de 

permeabilidade característica da consciência crítica. E é precisamente 

a criticidade a nota fundamental da mentalidade democrática 

(FREIRE, 1967, p.95). 

 

No momento seguinte, começou a trabalhar o conceito de plano cartesiano 

partindo de uma atividade lúdica, jogando batalha naval. Posteriormente, utilizamos os 

computadores para, fazer uma conexão com o jogo, ao entregar, aos tutores, pontos de 

altitude e longitude, que condizem com as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no sítio 

eletrônico Google; e, na sequência, assistimos o documentário sobre sobreviventes e 

atrocidades ocorridas na cidade de Hiroshima, episódio que abalou o mundo. A ideia foi 

apresentar que a matemática é utilizada, também, infelizmente, para fins não 

humanitários como a guerra. 

A formação do CT 3 termina ao decidirmos quais os momentos, vivenciados 

nesta formação, que seriam trabalhados com os tutorandos no dia seguinte, pois os 

tópicos foram selecionados e decididos conjuntamente com os tutores. Contudo, o 

Pesquisador/Formador verificou que poderia não ter tempo para desenvolver todas as 

atividades, então propôs que fosse diminuído. Assim, foi decidido coletivamente o novo 

formato. 

Desse modo, foi explicado aos tutores que a atividade proposta estava muito 

grande, e que parte dessa seria transferida para o CT 4 devido ao tempo que poderia se 

estender muito. Assim, o conceito de plano cartesiano, atividade lúdica e o 

documentário dos incidentes em Hiroshima e Nagasaki ficariam para o CT 4. 

 

Depende de nós: desenvolvimento do CT 3 

 

O CT 3 contou com mais participantes, tutorandos, contudo, houve desistências 

de alguns selecionados, seja pelo trabalho ou situações familiares que impossibilitavam 

a presenças dos mesmos nestas formações. Ambos os tutores estavam presentes, e os 

tutorandos presentes eram Valente, Bia, Pimenta, Keith, Trebeh e Telles. 
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A Tutora iniciou o CT 3 pedindo que os tutorandos fizessem uma breve pesquisa 

nos dicionários sobre três terminologias: dependente, independente e função. Esta 

proposta objetivou que começassem, ao ler tais definições, a (re)pensar o conceito de 

função anteriormente visto em sala de aula. Brincadeiras compuseram esse momento, 

com falas sussurrantes que buscavam disfarçar da gravação iminente ou da figura dos 

novos participantes que ali estavam. 

A maior quantidade de participantes fez com que os tutores ficassem 

inicialmente quietos e apreensivos, haja visto que a tarefa seria maior e a 

responsabilidade aumentaria. Mesmo assim seguiram adiante, chamando a atenção 

daqueles que não conseguiam se concentrar, até que Trebeh terminou. 

Bombardeados por perguntas feitas pelos tutores, os tutorandos buscaram 

relacionar tais conceitos; inicialmente estes foram se formando, mesmo tímidos e 

acanhados expunham um pouco de si próprios. Pimenta19 exemplifica relacionando os 

conceitos a empresas, “cada funcionário expõe uma função que tem que 

desempenhar”, e a indivíduos, “independente refere-se a pessoa é 

autossustentável e dependente deve seguir as ordens implicadas por outra 

pessoa” (AF CT 3); e Valente expõe que “função depende de um ato, uma 

ação, e que quando se é independente consegue resolver atividades 

sozinha” (AF CT 3)
20. 

Posteriormente, assistiram um documentário sobre funções (Apêndice VI) que 

exemplificava diferentes situações da relação de dependência e independência, seja no 

trânsito, ao ir à farmácia ou em uma marcenaria. Este conceito tem por principal 

objetivo contribuir com as relações existentes nas sociedades. 

Após o vídeo, os tutores retomaram o diálogo pedindo que os tutorandos se 

posicionassem quanto a atividade, com exceção da Valente e do Pimenta, pois os 

mesmos já haviam opinado. Deste modo, os outros posicionam-se. Trebeh expõe que 

função “[é] uma coisa que depende de outra para funcionar” (AD CT 321); Keith diz: - 

“Função depende de outra coisa, entendeu? ”; os demais não opinam. Assim, o Tutor 

define o conceito na tentativa de motivar os demais tutorandos a participarem. 

                                                 
19 Refere-se muitas vezes às palavras “brincando” e “dependente de drogas”, o que está diretamente 

correlacionado com contexto cultural ao qual está inserido, exposto no primeiro Grupo Focal (GF I). 
20 Os tutorandos pedem que se Valente posicione criticamente. Acredito que ao expor de maneira intensa 

no GF I, ela se tornou um ponto de referência, ganhando força também durante os dois últimos círculos 

tutoriais. 
21 Áudio do desenvolvimento do Círculo Tutorial 3. 
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A estratégia dos tutores foi interessante, pois colocaram os participantes diante 

de situações que buscaram refletir cada vez mais sobre determinados assuntos, para que 

se tornasse hábito discutir e não apenas receber, concordar e adaptar, mas modificar sua 

postura silenciosa e ingênua, fato comum em sala de aula, o silêncio e o não 

posicionamento dos alunos frente às atividades propostas pelas diferentes disciplinas. 

 

Ninguém ignora tudo. Ninguém tudo sabe. A absolutização da 

ignorância, ademais de ser a manifestação de uma consciência 

ingênua da ignorância e do saber, é instrumento de que se serve 

a consciência dominadora para a manipulação dos chamados 

“incultos”. Dos “absolutamente ignorantes” que, “incapazes de 

dirigir-se”, necessitam da “orientação”, da “direção”, da 

“condução” dos que se consideram a si mesmos “cultos e 

superiores” (FREIRE, 1967, p.104-105). 

 

O próximo momento teve como base ler e reler o conceito de função para 

desenvolver as atividades propostas. Assim, a definição foi sendo lida por Valente, em 

voz alta, para que os tutorandos compreendessem e conseguissem desenvolver as 

atividades propostas que estão diretamente correlacionadas com tal conceito, e, 

posteriormente, relida pela Tutora. 

Neste contexto, os tutores insistiram, por meio de diversificadas leituras, na 

compreensão do conceito. Fato interessante ocorrido é que a Tutora não dialoga com a 

Keith, devido as desavenças não esclarecidas; assim, o Tutor e Trebeh ajudam-na no 

desenvolvimento das atividades. Bia contribui bastante para o desenvolvimento das 

atividades, participando ativamente, explicando que “todos elementos de A têm que 

estar ligados em B e não importa se todos de B não tenha ligação” (AF CT 3). Todos 

ficam impressionados e fazem elogios, alguns, incluindo os tutores, batem palmas. 

Neste primeiro exercício os tutores interagem bastante, buscando tornar clara a 

atividade, fazendo e refazendo seus diálogos com vocabulários que compõem seu dia a 

dia, o que aos olhos de alguns seriam desnecessários; contudo, o movimento ali 

construído propiciava tais utilizações. Assim, a Tutora expõe: “[n]ão está ligado todos 

elementos de A em B? Se está ligado, então que foda-se o resultado que vai dar, pois 

eles estão ligados!”. Talvez, se ela trocasse o “foda-se” por “não importa” ressoaria 

melhor, mas a autenticidade seria perdida. Assim, “quem não tem teto de vidro que atire 

a primeira pedra22”. 

                                                 
22 Música Teto de vidro do grupo brasileiro de rock Pitty. 
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Compreender o que está em função do que é dependente ou independente no 

exercício 2 para os tutorandos (Apêndice VII), após o desenvolvimento das reflexões e 

das atividades anteriores, o conceito ficou mais próximo da realidade dos tutorandos, 

apresentando dificuldade apenas em construir algebricamente as funções, isto é, a lei 

que forma a função. Contudo, os tutores fizeram reflexões e intervenções demonstrando 

ter domínio do conteúdo, o que possibilitou, posteriormente, aos tutorandos resolveram 

os exercícios de maneira mais autônoma, dependendo menos dos tutores, o que levou 

Bia a bater palmas para si mesma por conseguir resolver as atividades.  

Em alguns momentos, no entanto, o Pimenta e o Telles se dispersaram; tanto 

tutores quanto o Pesquisador/Formador interviram com o intuito de conscientizá-los a 

desenvolverem suas atividades. Ao atenderem o pedido, possibilitou que o Pimenta 

desenvolve-se e ajuda-se o Telles a resolver as atividades restantes. A aluna Bia, como 

dito anteriormente, terminou a atividade primeiro que os demais, se mostrando bastante 

satisfeita. Os últimos a terminarem foram o Pimenta e Telles. A aluna Keith questionou 

muito os tutores e expôs que o CT possuía uma maior riqueza de informações do que as 

desenvolvidas pela professora em sala de aula23. 

Após diálogos, discussões, dificuldades, risos, aplausos e sorrisos, é chegado 

mais um momento reflexivo, ouvir a música “Depende de nós”, para a inter-relação com 

o conceito de função: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Reflexão crítica CT 3 – Pimenta 

 

 

 

 

                                                 
23 Keith precisou sair mais cedo do CT 3. Deixemos claro, a proposta aqui não é dizer que o CT é melhor 

do que a aula da professora, mas construir propostas de ensino e aprendizagem que contribuam com a 

formação dos sujeitos para que, desse modo, aumentem sua confiança, autonomia e responsabilidade para 

encarar as diversidades metodológicas desenvolvidas ao se construir conhecimentos frente aos alunos 

pelos professores em sala de aula. 
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Figura 5: Reflexão crítica CT 3 - Keith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Reflexão crítica CT 3 – Bia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Reflexão crítica CT 3– Valente 
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Trebeh: Quase tudo depende de nós, das nossas atitudes que elas 

podem fazer coisas tipo função podemos mudar o rumo de quase tudo, só 

depende de nós. 

Telles: Essa música enjoa... no próximo CT vou participar mais (RC 

CT 3
24

). 

 

Observamos que os tutorandos, em sua grande maioria, buscaram fazer as inter-

relações propostas. Alguns ficaram presos apenas na música; outros, conseguiram sair 

do evidente ao buscar relações em seu contexto cultural sob a perspectiva em que 

acreditam, relacionando a dependência para com as outras pessoas e que o futuro 

depende de suas escolhas. 

Aos olhos de muitos eles talvez não conseguiram construir uma relação profícua, 

contudo, para além de frases de efeito coesas e coerentes, o início de qualquer 

posicionamento é desorganizado e confuso, precisa de tempo e amadurecimento. No 

entanto, se posicionar, mesmo que seja incipiente, demonstra um começo para se 

organizar diante das suas dificuldades ao desenvolverem certa autonomia e confiança, 

ato processual que se faz e refaz dia após dia. 

Tal fato demonstra que suas opiniões ressoam consciente e inconscientemente, 

relacionadas aos novos saberes e fazeres. Que travessias isso acarretará? Difícil saber, 

mas de antemão uma parece plausível, a forma de observar tais relações, de aprender e 

se posicionar ganham novos valores, sentidos e significados, re-significando-os25. 

 

Sobre coordenadas e guerras: formação do CT 4 

 

A ideia do CT 4 iniciou na formação do CT 3, ao buscar explicar o plano 

cartesiano. A construção deste CT girou em torno da pergunta: Matemática pode ser 

utilizada para a guerra26? Segundo D’Ambrósio (2005) a matemática deve ser um 

instrumento utilizado para a paz e não para a guerra, contudo são os bons alunos os 

                                                 
24 Reflexão Crítica CT 3. 
25 “A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, 

para nela intervir, recriando-a [...]. Mulheres e homens, somos os únicos em que aprender é uma aventura 

criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós 

é construir, reconstruir, constatar para mudar o que não faz sem abertura ao risco [...]” (FREIRE, 1967, 

p.41). 
26 Tal questionamento permeou minhas aulas como professor da Rede Estadual desde sempre, cuja 

referência proveio das aulas da graduação na disciplina Didática da Matemática I, aulas estas 

desenvolvida pelo Prof. Dr. José Pedro Machado Ribeiro do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade Federal de Goiás (IME/UFG). 
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selecionados para utilizar a beleza do trinômio do 2º grau para apontar canhões para 

cidades tidas como inimigas.  

 

É provável que esses mesmos indivíduos tenham o hábito de ensinar 

trinômio de 2° grau dando como exemplo a trajetória de um projétil de 

canhão. Mas estou quase certo que não dizem, nem sequer sugerem, 

que aquele belíssimo instrumental matemático, que é o trinômio de 2° 

grau, é o que dá a certos indivíduos — artilheiros profissionais, que 

foram, provavelmente, os melhores alunos de matemática da sua 

turma — a capacidade de dispararem uma bomba mortífera de um 

canhão para atingir uma população de seres humanos, de carne e osso, 

de emoções e desejos, e matá-los, destruir suas casas e templos, 

destruindo árvores e animais que estejam por perto, poluindo lagoas 

ou rios próximos. E ao voltar da missão, receber com tranqüilidade 

elogios e condecorações. A mensagem implícita acaba sendo: aprenda 

bem o trinômio do 2° grau e você terá a oportunidade de fazer tudo 

isso, pois somente quem for bem em Matemática terá suficiente base 

teórica para apontar canhões sobre populações (D’AMBRÓSIO, 2005, 

p.106). 

 

Os esforços mundiais não deveriam estar preocupados em desenvolver 

estratégias e armas mais eficientes para consolidar seus poderios e opressões; conforme 

exposto em D’Ambrósio (2005, p. 106), tem-se em “Albert Einstein e Bertrand Russell, 

no Manifesto Pugwash de 1955: “Esqueçam-se de tudo e lembrem-se da humanidade”. 

Daí a necessidade de uma formação mais esclarecedora e emancipatória, que 

promova o diálogo entre as nações, de A para B e não de A sobre B (FREIRE, 1987), 

para produzirmos novos saberes, e não a extinção e sobreposição dos mesmos. Que 

repensemos nosso narcisismo destruidor, possibilitando estratégias que façam com que 

a pulsão de vida se sobressaia à pulsão de morte, repensando nossa natureza 

contraditória e agressiva [FREUD, 1930 (1929) ]. 

 

Mas o que tem isso a ver com a Educação Matemática?”. E eu 

respondo “Tem tudo a ver”. Poderia sintetizar meu posicionamento 

dizendo que só se justifica insistirmos em educação para todos se for 

possível conseguir, através dela, melhor qualidade de vida e maior 

dignidade da humanidade como um todo. A dignidade de cada 

indivíduo se manifesta no encontro de cada indivíduo com outros. 

Portanto, atingir o estado de paz interior é uma prioridade. Mas isso é 

difícil, sobretudo devido aos inúmeros problemas que enfrentamos no 

dia-a-dia, particularmente no relacionamento com o outro. Não 

deveríamos deixar de fazer um esforço para perceber se o outro 

também estará tendo dificuldades em atingir o estado de paz interior 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p.105). 

                                                 
 A Travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
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A ideia foi refletir criticamente que matemática serve para inúmeros propósitos e 

também para guerra, sensibilizar a compreensão de que ao adquirir conhecimento pode-

se ocasionar atrocidades contra a vida de todas as espécies no planeta, refletindo 

criticamente para se construir novas formas de perceber as realidades existentes. Para 

tanto, o Pesquisador/Formador, trabalhou com elementos linguísticos (charges), 

geográficos, históricos, químicos (vídeos), matemáticos e sociais. O mesmo, trabalhou 

mais uma vez, o conceito de alteridade (Apêndice VII). 

Diante de tais reflexões, no primeiro momento foram discutidas charges e 

fotografias que retratavam a irracionalidade da guerra, ódio entre classes e nações, e 

poder destruidor dos indivíduos. 
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Figuras 8, 9 e 10: Ódio ao diferente; poder destrutivo dos seres humanos e 

irracionalidade da guerra.  

 

Após os tutores refletirem sobre os pontos das charges acima, sobre o ódio ao 

diferente, a barbárie produzida pelo próprio processo civilizatório, juntamente com a 

irracionalidade da guerra, os mesmos, desenvolveram uma atividade lúdica ao lhes ser 

entregue uma nota histórica27 sobre Batalha Naval, cuja origem proveio dos russos na 

Primeira Guerra Mundial. Modificou-se o tabuleiro naval por números, aproximando da 

ideia de plano cartesiano matemático. Por meio do jogo, buscou-se trabalhar a 

construção de gráfico de uma função, demonstrando que pares ordenados geram um 

ponto e esses formam uma reta. Em seguida, foram desenvolvidas atividades que 

visavam construir gráficos de uma função do primeiro grau e posteriormente as raízes 

de uma função. 

Após o desenvolvimento da batalha naval e das atividades, para melhor 

compreensão, o formador relembrou os tutores as definições e aplicou ideias conceituais 

                                                 
27 Esta lhes foi entregue separadamente (Apêndice VII). 
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de geografia sobre longitude (horizontal) e latitude (vertical), correlacionando-as ao 

eixo das abscissas e ordenadas, respectivamente. Entregou-lhes pares ordenados para 

que descobrissem quais eram as cidades representadas com o auxílio do computador: os 

tutores abriram a ferramenta GOOGLE e digitaram as coordenadas geográficas dos 

pontos referentes à cidade de Hiroshima e Nagasaki para pesquisar os incidentes 

ocorridos nestas cidades. 

Por fim, os tutores assistiram a dois vídeos que retratavam sobre as guerras 

mundiais e os sobreviventes de Hiroshima após a bomba atômica. Refletiram 

criticamente sobre todo o processo desenvolvido no CT4 ao som da música “Canção do 

senhor da guerra28”. 

Na elaboração da atividade o Pesquisador/ Formador recorreu à sua formação 

acadêmica, em que um dos primeiros textos lidos sobre a Etnomatemática questionava 

os objetivos da matemática. O intuito foi apresentar aos tutores, e posteriormente aos 

tutorandos, que os conteúdos que são trabalhos em sala possuem certos objetivos e 

ideologias que não são apresentados aos mesmos em sua formação.  

A utilização do jogo foi demonstrar a ideologia que se estava por trás do mesmo, 

recorrentemente utilizado em nossa sociedade, assim buscou associar aos conceitos 

matemáticos, reforçando a ideia que a matemática é utilizada como objeto de 

dominação, poder e, também, para objetivos militares, que estão na contramão de fins 

pacíficos. Assim fica a reflexão se o objetivo das nações dominadoras é alcançar a paz 

por que investir tanto na construção de armas letais e destrutivas? Investir em 

armamentos pouco colabora com o ideal de paz. Nesta perspectiva, as charges 

possibilitaram aos tutores, com seu humor ácido, refletir e expressar sobre a barbárie 

produzida pela civilização. 

Após tais reflexões, que não foram poucas, buscou-se trabalhar os conceitos 

matemáticos e refletir sobre umas das maiores barbáries humanas, a Segunda Guerra 

Mundial, focando nos ataques nucleares. Pensar todos esses pontos foram salutares para 

                                                 
28 Do grupo musical Legião Urbana: “Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude 

e convencê-lo a vencer/ Mais uma guerra sem razão já são tantas as crianças com armas na mão, mas 

explicam novamente que a guerra gera empregos aumenta a produção/ Uma guerra sempre avança a 

tecnologia mesmo sendo guerra santa quente, morna ou fria/ Pra que exportar comida? Se as armas dão 

mais lucros na exportação/ Existe alguém que está contando com você pra lutar em seu lugar já que nessa 

guerra não é ele quem vai morrer e quando longe de casa ferido e com frio o inimigo você espera ele 

estará com outros velhos inventando novos jogos de guerra/ Que belíssimas cenas de destruição não 

teremos mais problemas com a superpopulação/ Veja que uniforme lindo fizemos pra você e lembre-se 

sempre que Deus está do lado de quem vai vencer / (...)/ O senhor da guerra Não gosta de crianças”. 
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a formação dos tutores e tutorandos, lembrando que tais correlações não são fáceis, 

estas provêm do processo de formação que visa sair de apenas conceitos e aplicações 

matemáticas, surgem de um desejo de se compreender de maneira holística os espaços e 

informações que compõem nosso cotidiano e provocar nos sujeitos tal sentimento de 

revolta contra ações que colocam em risco a vida, em seus vários significados, acabando 

com a paz, consigo mesmo e com o outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Atividades desenvolvidas no CT 4 

 

Posto as ações a serem desenvolvidas no CT 4, a formação iniciou-se com os 

tutores desenvolvendo as atividades de construção de gráfico e cálculo de raízes. Estes 

pesquisaram no dicionário o significado de raiz e, posteriormente, refletiram sobre a 

diferença entre equação e função, em que a primeira possui uma incógnita, uma resposta 

a ser encontrada, e a outra é uma variável que pode ser calculada para pontos 

diferenciados. Assim, foi desenvolvido um método29 para calcular a raiz de uma função, 

isto é, igualou-se a variável y = f(x) = 0 e, ao isolar a variável x, calculou-se a raiz da 

função. Estes também desenvolveram as atividades explicando um para o outro, não 

apresentaram grandes dificuldades em resolver os exercícios; na continuação, 

construíram o gráfico das funções exigindo réguas para desenvolver a atividade (em tom 

de brincadeira). Os tutores apresentaram mais autonomia e confiança ao desenvolver a 

atividades, se posicionando mais em relação às atividades dos círculos tutoriais 

anteriores (AF CT 4). 

                                                 
29 Uma possibilidade de construção, não necessariamente o único. 
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Após terem desenvolvido as atividades, foram colocadas as figuras acima para 

que interpretassem e refletissem sobre as mesmas. Na primeira leitura crítica (Figura 9) 

o Tutor expõe que 

 

Tutor: (...) a humanidade utiliza sua inteligência de maneira 

adequada e de maneira irracional, pois ao cortar uma árvore podemos 

extrair elementos necessários à nossa vida, entretanto, pelo mesmo ato 

destruímos a natureza o que, consequentemente, afetará a humanidade” 

(AF CT 4).  

 

A segunda leitura crítica (Figura 8) foi feita pela Tutora, que enfatiza que 

“ocorrem conflitos, pois as pessoas não ligam pelo caráter
30

, mas pelas 

condições financeiras e pela cor da pele” (AF CT 4). O Tutor acrescenta ao 

diálogo a memória do holocausto da 2ª Guerra Mundial e do ódio de Hitler para com os 

judeus. 

Na última leitura crítica (Figura 10) os tutores expõem que as guerras ocorrem 

por disputas de poder, para demonstrar quem é o mais forte e por uma busca contínua 

pela riqueza, promovendo guerras por motivos fúteis e idiotas. O pesquisador/formador, 

opina que “nações se acham superiores a outras, inferiores (ou não) e que 

estas começam a guerrear destruindo o outro e se autodestruindo por 

motivos, como bem expresso pela charge, idiotas” (AF CT 4). 

O próximo momento formativo foi ler uma nota histórica sobre Batalha Naval e 

jogar novamente, pois tal jogo foi desenvolvido no CT 3, contudo, por causa do tempo e 

de contextualizar melhor o CT 4, não foi possível realizar tal atividade lúdica, ficando 

acordado entre o Pesquisador/Formador e os tutores a realização do mesmo no CT 4. 

Por fim, assistimos o documentário sobre sobre as guerras mundiais. Os tutores 

prestaram bastante atenção e questionaram muito, ficando apreensivos e, por vezes, 

inconformados com a barbárie que os humanos podem ocasionar para sobrepor ou 

dominar outras culturas. 

No final discutimos qual seria a melhor ordem para desenvolver as atividades 

com os alunos. A proposta inicial era começar com a batalha naval, mas a Tutora 

relatou que teria que sair mais cedo e propôs que os exercícios fossem feitos primeiro 

                                                 
30 O que faz com que os entes ou objetos se distingam entre os outros da sua espécie. Disponível em: 

<http://www.priberam.pt/dlpo/carater >. Acesso em: 28 abr 2015. 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 174 

 

para que ela pudesse ajudar o tutor antes de ir embora. Assim, a seguinte ordem ficou 

estabelecida: 1º) nota histórica sobre batalha naval; 2º) jogar batalha naval; 3º) 

desenvolver as atividades; 4º) marcar os pontos coordenados no Google; 5º) pesquisar 

sobre a cidades das coordenadas entregues, figuras (charges) e vídeos; e reflexão sobre 

todo o processo. 

 

Sobre coordenadas e guerras: desenvolvimento do CT4 

 

O CT 4 foi desenvolvido com a presença dos tutores e dos tutorandos Bia, 

Valente e Trebeh. Foi feita a leitura da nota histórica, a qual Bia prontamente propôs-se 

a ler. Um ponto interessante é que havia ficado decidido durante a formação do CT que 

a leitura seria feita pelo Tutor; entretanto, este decidiu jogar a responsabilidade da 

leitura para o grupo, dando autonomia na tomada de decisões (RC CT4). 

Os tutorandos começaram a desenvolver a atividade, Batalha Naval31 (Anexo 

VI), e se divertiram muito, Trebeh acerta de primeira ao jogar com a Tutora. A Tutora 

desenvolveu uma estratégia, escrevendo em uma folha suas tentativas e Valente fez a 

mesma estratégia, porém Bia venceu e vibrou muito por ser a vencedora da atividade. 

Deste modo, a atividade lúdica promoveu o embate de ideias nos grupos, permitindo a 

reflexão sobre os conceitos matemáticos mediados pela vontade de jogar e brincar. 

Além de promover o processo de apropriação dos conhecimentos matemáticos, a 

realização de atividades lúdicas (MOURA, 1991) possibilitará entre os estudantes 

integração para realizar as tarefas propostas. Este tipo de atividade é salutar, pois 

evidencia o contexto a ser trabalhado, preparando para a aprendizagem, e os conceitos a 

serem desenvolvidos. 

Após esta etapa lúdica os tutores encaminharam os tutorandos para o 

desenvolvimento das atividades e a Bia indagou a Tutora, “Por que só o tutor fala e 

encaminha as atividades e você não? ” (AD
32

 CT 4). Assim, a Tutora responde 

para Bia que, como o Tutor quer falar, isto é, gosta de argumentar, ela deixa ele falar. 

Diante a estes diálogos, expôs neste CT, certa competição dos tutores frente ao 

desenvolvimento das atividades e que a tutoranda observa que as atitudes e iniciativas 

partem do Tutor, o que de fato ocorre neste CT 4. 

                                                 
31 Ver regras do jogo batalha naval. 
32 Áudio Desenvolvimento do Círculo Tutorial 4. 
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Assim, após os diálogos entre a tutora e a Bia, os tutorandos pesquisaram no 

dicionário a definição de raiz, apresentaram-se extrovertidos explicando com suas 

palavras, permitindo-se ousar e errar, ficando desenvoltos para aprender e confiantes em 

si. Acreditamos que a atividade lúdica tenha propiciado isso. 

Posteriormente, a Tutora foi chamada pela Bia para retirar uma dúvida; contudo, 

a mesma não conseguiu responder e perguntou ao Tutor. Assim, o mesmo, que já havia 

encaminhado o início da atividade com Trebeh, explicou e pediu que a Tutora ajudasse 

Trebeh. Desse modo, a Tutora fez perguntas pertinentes e demonstrou caminhos para 

que Trebeh desenvolvesse suas respostas. O Tutor teve dificuldade na forma de ensinar, 

entretanto, sem pedir ajuda para a Tutora ou para o Pesquisador/Formador, buscou 

reformular suas perguntas até que Bia e Valente compreendessem. 

O resultado da raiz da primeira atividade de Trebeh foi verificada pelo Tutor que 

acusou a Tutora de ter errado e eles começam a discutir sobre de quem havia sido o 

erro, até que Trebeh assumiu o erro como sendo seu para dar um fim à discussão. 

Novamente os tutores entraram em um clima de competição, o que de certo modo podia 

ser importante para que os mesmos tivessem maior atenção ao desenvolver as 

atividades, pois estes se ajudavam, buscavam não cometer erros e corrigir os erros 

presentes nas atividades dos tutorandos. Entretanto, a competição estabelecida entre eles 

poderia estar desautorizando-os frente aos tutorandos e gerava intrigas entre os mesmos. 

Assim, eles continuaram o processo tutorial e começaram, por conta própria, a fazer 

rodízios para ensinar Bia, Valente e Trebeh, compreendendo cada vez mais que os 

alunos precisavam adquirir autonomia e confiança para resolver as atividades, ficando 

cada vez menos dependente deles. 

Após compreender o método33 da atividade proposta, Trebeh demonstrou mais 

autonomia que as demais tutorandas e desenvolveu algumas atividades sem depender 

dos tutores. Em comparação ao CT 3 este participou, interveio e socializou mais com os 

outros participantes do grupo. Tal fato também se estende, embora em menor escala, a 

Valente, pois ela buscou desenvolver as atividades sem muita ajuda dos tutores, porém 

não socializou seu conhecimento quando outros possuíam dúvidas nas atividades por 

não acreditar que pudesse contribuir. 

Os tutorandos começaram a resolver a segunda atividade, que visava a 

construção de gráficos em que um dos pontos seria a raiz. Tanto os tutores quanto os 

                                                 
33 Para calcular a raiz da função do 1º grau deve-se igualar a variável f(x) = 0 e, posteriormente, isolar o 

valor de x que é a raiz da função. 
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tutorandos apresentaram dificuldades em matemática básica. A Tutora buscou refletir 

sobre algumas dúvidas relativas a esse exercício com o pesquisador/formador e, mesmo 

assim, ao buscar explicar para Bia, não conseguiu. Assim, a tutoranda Bia a questionou 

como ele colocava uma pessoa que não sabia explicar (em tom de brincadeira) para ser 

tutora; a Tutora disse que sabia, mas que era difícil. 

Após tal fato, foi possível perceber uma interessante modificação na postura da 

Tutora. Esta começou a retirar mais suas dúvidas, pois tais comentários, mesmo em tom 

de brincadeira, deixaram-na angustiada e, em alguns casos, nervosa. Vale ressaltar que a 

brincadeira expressa a intencionalidade por aqueles que a proferem. A partir deste 

episódio, a Tutora começou a se organizar melhor e conseguiu contribuir com a 

aprendizagem dos tutorandos. Assim, a Tutora refletiu sobre suas dificuldades, se 

organizando para contribuir com os tutorandos, constatando suas falhas para modificar 

suas ações frente as dificuldades, Freire (1996) corrobora ao dizer que  

 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 

historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os 

únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 

mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. 

Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 

não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 

1996, p. 41). 

 

Após a construção dos gráficos, apresentando poucas dificuldades em 

transposição de valores para se resolver as equações e operações básicas de divisão e 

multiplicação, surgiu um comentário intrigante, em que a Bia falou: “Finge que é 

professora e dá um visto em minhas atividades” (AD CT 4), pois foi a primeira 

a terminar. A Tutora começou a dar visto em todas as atividades e, novamente, Bia 

brinca: “Você está se sentido importante ” (AD CT 4), ocorrendo um jogo de 

seduções, potencialização da auto-estima, entre tutores e tutorandos. 

Neste contexto, os outros tutorandos foram induzidos pelo comentário da Bia e 

também pediram visto para o Tutor, que deu seu visto nos cadernos dos tutorandos, 

sendo o último no caderno da Valente. Tal fato expressou que novos sentidos e 

significados foram estabelecidos para com a figura dos tutores. Vê-los, 

inconscientemente, como professores é também observá-los como líderes e autoridades, 
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demonstrando que os laços libidinosos estão fortalecidos34, formando assim o grupo, 

pois os tutores foram capazes de contribuir com sua aprendizagem, suas dúvidas, 

fortalecendo sua autonomia e confiança, de modo que estes pudessem aprender juntos 

compartilhando experiências e emoções, passando assim a ser uma referência a estes 

sujeitos que almejam como seus ideais [FREUD, 1921 (1996)]. 

No momento seguinte foram lhes entregues coordenadas geométricas para 

pesquisar. Ao encontrar as cidades de Hiroshima e Nagasaki, foram questionados se 

lembravam do fato histórico ocorrido nestas cidades; alguns disseram ter sido tsunami, 

terremoto e o Trebeh disse que foi sobre uma bomba atômica. Nesse momento, para 

verificar se os tutorandos estavam conseguindo inter-relacionar as atividades, o Tutor35 

pegou o gravador e atuou como um entrevistador perguntando individualmente. Vale 

ressaltar que tal estratégia não foi definida em nossa formação, partindo dele a 

iniciativa.  

Assim sendo, o Tutor pergunta a Trebeh qual a relação com o que estavam 

estudando, no que, de maneira direta, este responde: “Por que vamos utilizar isso 

no plano cartesiano” (AD CT 4). Nesta perspectiva, o Tutor fez uma correlação 

entre a atividade Batalha Naval e as coordenadas geográficas de latitude e longitude, 

demonstrando a importância para que os alunos percebessem esta relação. 

Posteriormente, foi assistido parte de dois vídeos para saber mais sobre os 

incidentes nucleares ocorridas em Hiroshima e Nagasaki (Apêndice VIII), e ao término 

surgiu comentários: “Que interessante”, “Que povo doido” (AD CT4). Então 

foram colocadas as charges e fotografias, para que os tutorandos fizessem a leitura e se 

posicionassem criticamente frente às mesmas. 

A atividade final foi relacionar os conteúdos anteriores por meio de duas 

perguntas: Matemática pode ser utilizada para a guerra? É possível relacionar os 

exercícios desenvolvidos sobre construção de gráficos com os vídeos apresentados e as 

charges. Explique36. Nos questionamentos verificou-se um consenso entre os tutorandos 

de que matemática pode ser utilizada para a guerra, entretanto, ela não foi construída e 

não deveria servir para tais ações. Contudo, com as ferramentas matemáticas foi 

                                                 
34 Neste momento já havia ocorrido um grupo focal e quatro círculos tutorias, construindo elementos 

afetivos que culminasse com essas atitudes. 
35 A Tutora teve que sair para fazer sua carteira de identidade. 
36 Este momento foi ambientado pela música “Canção do Senhor da Guerra” do grupo de rock Legião 

Urbana. Esta faz toda uma reflexão sobre os vários contextos abordados nas guerras. Os tutorandos 

apreciam e Bia acrescenta que serviu de inspiração e anota o nome da música e a Valente pede o nome do 

vídeo para assistir pela internet em casa (AD CT 4). 
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possível, por meio do plano cartesiano, das coordenadas geométricas, localizar lugares 

para diferentes fins, como jogar bomba em determinadas regiões. O tempo que esta 

levaria para atingir o solo, assim como reflete Bia ao dizer que “[...] tudo isso foi 

calculado, com bastante atenção e conhecimento” (AD CT 4), relacionando 

com o alcance destruidor da bomba, com o surgimento das sombras atômicas37, 

quantidade de mortos, entre outros. Segue abaixo alguns trechos que enfatizam tais 

pontos (Apêndice VII). 

 

 

 

 

 

Figura 14: Resposta apresentada por Valente na primeira questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resposta apresentada por Bia na segunda questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Resposta apresentada por Trebeh na segunda questão38. 

                                                 
37 Termo utilizado para representar as sobras que restaram das pessoas que foram desintegradas 

instantaneamente pela bomba atômica. 
38 “Sim, pois guerra tudo para se localizar tem que utilizar gráfico, como na guerras teve as coordenada 

para localizar as cidades para atirar com a bomba atômica e utilizada na guerra, pois guerra é uma coisa 

que tem que ser bem calculada pois qualquer erro poderá a morte de todo mundo ou o mundo pois ele já 

está morrendo por uma doença chamada ser humano”, responde Trebeh (Apêndice VII). É fácil ver a 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 179 

 

 

Após suas respostas e opiniões críticas, o pesquisador/formador juntamente com 

os tutorandos refletiram de modo geral sobre todo o CT 4 para reforçar e organizar todo 

o movimento desenvolvido na tarde de formação. Assim, expôs-se, em diálogo com os 

tutorandos, que matemática não foi feita para guerra, mas esta pode ser utilizada para 

tal, e que os conhecimentos construídos durante todo o período escolar propiciam este 

movimento. Os países que possuem suas tecnologias mais desenvolvidas buscam se 

sobrepor aos outros, religiosamente, economicamente, politicamente, entre outros. O 

conhecimento, as ideologias, de uma nação, possuem intencionalidades, estas não são 

apresentadas ao acaso, seja (in)consciente, sutilmente ou não, formam cidadãos que 

contribuam para manter a ordem vigente, sob diversificadas perspectivas, inclusive, no 

contexto aqui abordado, para atuar na guerra. 

O CT 4 apresentou modificações significativas referente à maturidade tanto dos 

tutores quanto dos tutorandos ao resolverem as atividades propostas, demonstrando 

mais autonomia dos tutorandos para com os tutores, e dos tutores para com o 

pesquisador/formador. Os tutores adquiriram cada vez mais confiança e 

responsabilidade para com a aprendizagem dos tutorandos, ousando na forma de 

abordá-los por meio de ações e diálogos que esclarecessem dúvidas, conduzindo-os ao 

conhecimento ali proposto. 

 

“Os carvoeiros”: explorador e explorado: formação do CT 5 

 

As ideias desenvolvidas no CT 5 surgiram a partir de comentários isolados dos 

tutorandos em momentos do lanche sobre o fato de Pimenta querer ingressar no mundo 

do trabalho. Em aulas anteriores havia desenvolvido problemas com turmas do ensino 

médio, atividades contextualizadas sobre meninos carvoeiros; e aproveitando que neste 

período a professora fazia revisão da prova, cujo conteúdo eram problemas que 

envolviam funções, em especial a função do primeiro grau, decidimos construir o CT 5 

com base na relação explorador e explorado, trabalhando elementos que retratam a 

desumanidade estabelecida entre patrões e empregados, oprimidos e opressores. 

 

                                                                                                                                               
dificuldade na escrita, contudo podemos ressaltar a intencionalidade de relacionar os momentos ocorridos 

no CT 4 por parte do tutorando. 
 A Travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
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A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que têm sua 

humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos 

que a roubam, é distorção da vocação do ser mais. É distorção 

possível na história, mas não vocação histórica. Na verdade, se 

admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos homens, 

nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou 

de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 

desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres 

para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a 

desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é 

porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a 

violência dos opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 1987, p. 16). 

 

Assim, diante da eminente entrada dos alunos no mundo do trabalho39, 

decidimos construir o CT 5 segundo a perspectiva dos trabalhos que exploram a mão de 

obra dos oprimidos na dura lida das carvoarias para a obtenção de lucros exacerbados, 

vale ressaltar que como algumas ideias já haviam sido pelo Pesquisador/Formador com 

os alunos anteriormente, a construção da ideia principal de tal CT não apresentou 

grandes dificuldades a serem desenvolvidas. 

Para tanto, por meio de pesquisas, descobriu-se uma revista do Greenpeace 

denunciando o desmatamento ocorrido no Brasil, financiado por grandes montadoras de 

carros, para produzir carvão vegetal, elemento essencial para a produção de ferro gusa40 

para construção de aço, necessário para a construção de chassis de automóveis. Esta 

revista substanciou os exercícios desenvolvidos no CT 5, bem como a busca para se 

encontrar um documentário que viesse a contribuir com as atividades do CT, sendo o 

documentário que melhor se adequou “Os carvoeiros” (filme realizado com apoio da 

Lei Federal de Incentivo à Cultura – 8.313/91 e da Lei do Audiovisual – 8685/93). 

Neste contexto, buscou-se refletir sobre todo o processo utilizado, desde a 

extração de madeira ao lucro dos milionários, demonstrando todo o contexto sócio-

histórico-cultural. 

 

 

                                                 
39 Apesar da ilegalidade muitos alunos, abaixo de 16 anos de idade, têm recorrido ao mundo do trabalho 

para obter “certa” dependência financeira ou ajudar os pais nas contas domésticas, entre outros. Desse 

modo, buscam empregos que não oferecem benefícios e proteção aos mesmos, se tornando mão de obra 

barata e de fácil reposição. 
40 “O ferro-gusa é a matéria-prima do aço, sua produção depende do desmatamento e apenas uma pequena 

parte da madeira utilizada provém de áreas de reflorestamento, o restante é mata primária. O 

desmatamento não-autorizado fornece 57,5% da madeira que alimenta os fornos das carvoarias [...] O 

carvão vegetal é usado preponderantemente na produção de ferro gusa e cumpre duas funções: como 

combustível para gerar o calor necessário à operação do alto-forno da siderúrgica e como agente químico 

para retirar o oxigênio durante o processo”. Disponível em: 

<http://www.brasilescola.com/quimica/producao-ferro-gusa.htm >. Acesso em: 02 mai. 2015. 
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Figura 15: Processo desde a extração de madeira, para a obtenção de ferro gusa, até o 

lucro obtido pela venda de automóveis. 

 

A proposta era que os tutores, inicialmente, e posteriormente os tutorandos da 

pesquisa refletissem sobre a exploração dos trabalhadores, o valor irrisório pago por 

uma atividade desumana, a destruição da natureza frente às grandes indústrias para a 

obtenção de lucro. Em suma, um triste processo visto a todo momento, onde alguns 

indivíduos almejam ter como produto final carros, mas que dificilmente refletem sobre a 

tristeza de uma natureza destruída junto com os pulmões daqueles oprimidos e sem 

condições, que buscam sobreviver, mesmo que seja como uma peça de reposição 

descartável quando os pulmões falham. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Atividades desenvolvidas no CT 5. 

 

Na formação dos tutores foi apresentado a temática em que se desenvolveria o 

CT 5, os tutores começaram a desenvolver as atividades discutindo entre eles o que 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 182 

 

deveria ser feito, apenas algumas dúvidas foram retiradas, pois os tutores apresentavam-

se mais seguros com as atividades e com melhor compreensão sobre as atividades 

propostas. A Tutora apresentou uma postura diferente do último CT, desenvolveu 

atividades de maneira mais compromissada, compreendendo e terminando o exercício 

antes do Tutor, e ao término explicou a primeira atividade para o tutor. Eles ficaram 

bastantes compenetrados ao desenvolverem os exercícios, e quando questionados pelo 

motivo do silêncio responderam que ficam desse modo quando resolvem as atividades, 

demonstrando sintonia entre os mesmos. 

Após resolverem as atividades começaram a questionar como uma pessoa pode 

viver com tão pouco, discutindo sobre cesta básica. Elementos do seu cotidiano, 

principalmente relativos aos seus familiares, compuseram a formação, pois os tutores 

observaram que alguns familiares recebem tal cesta, outros não, o depende do vínculo 

empregatício dos indivíduos. Tiveram um pouco de dificuldade para montar o gráfico, 

mas esta foi rapidamente sanada. 

Ao desenvolverem as atividades contextualizadas (Apêndice IX) iam se 

posicionando frente às respostas. Discutiam entre eles, e quando um expunha sua 

opinião de modo equivocado o outro refletia diferentemente, demonstrando seu 

posicionamento crítico, corroborando com um modo diferente de observar a realidade 

imediata. A formação educacional só cobrará sentido se os indivíduos refletirem sobre a 

sua própria capacidade de refletir, posicionando-se sobre sua posição e a do mundo, 

sobre suas ações e trabalhos (FREIRE, 1967). Abaixo um diálogo que corrobora com 

isso. 

 

Tutor: Cara! O moleque vai começar a trabalhar com cinco anos? 

Tutora: Tadinho. 

Tutor: Mas que moleque burro! 

Tutora: Não né, deve ser por causa da necessidade da família uai! 

(AF CT 5). 

 

Em um ambiente de formação alegre e descontraído, desenvolveram as 

atividades brincando, trazendo muitas informações do seu dia a dia, de ações realizadas 

no passado e de suas famílias. Conseguiram pensar e repensar nas atividades, 

desenvolvendo-as e se posicionando com maturidade e confiança. 
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Continuando a atividade utilizaram o dicionário para encontrar o significado de 

ferro gusa, encontrando que o ferro gusa é retirado do fogo com grande proporção de 

carbono e com diversas impurezas. Para encontrar o significado de ferro gusa os tutores 

questionaram muito e travaram uma pequena competição não declarada, em um clima 

de brincadeira, sobre quem encontraria primeiro tal significado, a tutora encontrou e 

vibrou. Após compreenderem a proposta do exercício desenvolveram-no, para isto foi 

explicado o esquema da figura 15. O Tutor pediu euforicamente para explicá-lo, 

demonstrando uma boa compreensão de todo o esquema. 

Posteriormente, o pesquisador/formador apresentou, com maior riqueza de 

detalhes, o esquema desde a extração de madeira até a obtenção de lucro, 

exemplificando e inter-relacionando com as atividades anteriores desenvolvidas. O 

intuito foi enfatizar que materiais que são básicos em nosso cotidiano, como ferro, 

automóveis, computadores e tênis, entre outros, são frutos da exploração, na grande 

maioria das vezes, por grandes empresas, indústrias e empresários, para a obtenção de 

dinheiro.  

Além disso, é devido a exploração de recursos minerais, neste caso a extração de 

madeira e a mão de obra barata, que as multinacionais se instalaram no Vietnã, Brasil, 

África, China, entre outros. O objetivo é obter lucros altíssimos com custos de produção 

baixos, em que o trabalhador é a peça fundamental a ser explorada com salários 

precários que mal propiciam a sua subsistência, chegando ao cúmulo de receber R$ 

340,00 na degradante e injusta “profissão” de alimentar e esvaziar os fornos carvoeiros. 

Desse modo, faz-se necessário estar ciente de todo esse processo entre explorador e 

explorado, diante dos diversos contextos vivenciados pelos mesmos todos os dias, pois 

neste sistema econômico de propriedade privada seu valor é medido pela quantidade de 

bens que se tem, pelo salário que recebe, que em grande parte, condiz com sua atuação 

profissional (AF CT 5). Nesta perspectiva, buscou-se uma formação educacional que 

 

[...] possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. 

De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de 

seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem 

de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio 

“eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em 

diálogo constante com o outro (FREIRE, 1967, p.90). 

 

Ao retomar o último exercício, para melhor compreensão, foi utilizada como 

referência a sala de estudos para vislumbrar a dimensão que representa 33,41 metros 
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cúbicos de madeira (Apêndice VIII). Ao entenderem ficaram “chocados” com a 

quantidade de madeira necessária para produzir um metro cúbico de ferro gusa41. Após 

alguns erros nas contas desenvolveram uma regra de três simples; exercício construído 

para, além de pensar no desmatamento e em dimensões quantitativas de transformação, 

praticarem multiplicação e divisão, pois os mesmos e os tutorandos esbarram nestas 

operações na hora de resolverem as atividades. 

Posteriormente, foi assistido o documentário (Apêndice IX) que inicialmente 

demonstra dois tratores de esteiras ligados por correntes desmatando uma floresta, no 

que o Tutor diz que seu pai já trabalhou com isso, só que em áreas legais. O Tutor 

pergunta e explica pontos do documentário que demonstram a dura lida de quem 

trabalha nas carvoarias, os baixos salários, os porquês de procurarem e se manterem 

nessas atividades, e suas questões familiares, entre outros. A Tutora fica sonolenta, 

compreensível após uma tarde de formação. 

Outro documentário é assistido. Ao serem questionados sobre qual documentário 

seria melhor para ser assistido pelos tutorandos, os tutores optam, sem dúvidas, pelo 

primeiro, mantendo firme sua posição. Desse modo, é discutido o roteiro para o 

desenvolvimento do CT 5. 

 

“Os carvoeiros”: explorador e explorado: desenvolvimento do CT 5 

 

O CT 5 foi desenvolvido no período matutino devido a impossibilidade de um 

dos tutores de comparecer no período vespertino. Assim, foi perguntado aos professores 

e grupo gestor se o mesmo poderia ser desenvolvido durante o horário da aula, o que foi 

prontamente aceito. Este contou com a presença dos tutores e de uma nova tutoranda, 

Karol, bem como dos tutorandos Trebeh, Pimenta e Telles42. 

 Foi colocado o documentário selecionado, que inicialmente foi visto com 

bastante atenção; contudo, enquanto o estávamos assistindo fomos comunicados de que 

o data show havia sido reservado por outro professor. Mesmo já tendo discutido isso 

com o grupo gestor, cedemos e assistimos o documentário em um notebook emprestado 

pela coordenadora de turno. Assim, fomos interrompidos algumas vezes pela equipe 

                                                 
41 São utilizados 33,41 metros cúbicos de madeira para se produzir 1 metro cúbico de ferro gusa, no 

Brasil até o ano de 2012 foram produzidos cerca de 3,53 milhões de metros cúbicos de ferro gusa 

(Apêndice IX). 
42 Neste dia chovia forte o que impossibilitou Valente a ir de ônibus para a escola e a Bia teve um 

problema no telhado da sua casa em decorrência da queda de um galho de árvore. 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 185 

 

gestora, pela organizadora da merenda e por alguns professores, apesar de termos 

avisado que estaríamos ocupados realizando a pesquisa. As interrupções ocorreram 

apenas durante o período em que os tutorandos e tutores assistiam o documentário. 

 Tal fato fez com que alguns alunos, Telles e Pimenta, se dispersassem, 

brincando muito, o que por diversas vezes ocasionou com que chamassem suas 

atenções; a Tutora mexia muito com o celular sem atrapalhar o grupo, contudo essa 

ação, ao ser observada pelos demais, deixava alguns tutorandos inquietos, levando à 

ideia de desinteresse. Acredita-se que o fato de já ter visto o vídeo levou a Tutora a esta 

ação, em certos momentos parecia mais com os tutorandos do que uma Tutora. 

Diferentemente, o Tutor prestou bastante atenção, e chegou no pesquisador/formador e 

disse: “Acho que é bom parar o filme, pois eles não querem assistir mais!” 

(RD CT 5). Contudo, o pesquisador/formador observou tal desinteresse apenas em dois 

alunos, no Telles e no Pimenta; assim, este respondeu para o Tutor: “Não são todos, 

são apenas dois”, e o mesmo percebeu a diferença (RD CT 5). Vale ressaltar a 

atitude do Tutor, que ficou angustiado com a situação, pois demonstrou-se preocupado 

com a aprendizagem dos tutorandos. 

Após ter assistido ao documentário, saímos da sala de informática, que 

geralmente é utilizada para desenvolver os círculos tutoriais, e fomos para o auditório 

para que não houvesse mais interrupções. 

Foram entregues as atividades aos tutorandos, e os tutores ficaram apreensivos 

no início, mas logo o Tutor tomou a iniciativa e começou a indagá-los sobre as 

atividades propostas. Os tutores começam a indagar o Pimenta sobre o que estava 

entendendo da primeira atividade e, surpreendendo os tutores, o mesmo explicou a 

primeira questão e a fórmula, com pequenos erros. Ao fazerem o mesmo com Karol, ela 

diz que não tinha entendido, assim os tutores ajudaram-na a refletir sobre o que se 

pergunta no problema; ela inicialmente apresentou maiores dificuldades, pois foi sua 

primeira participação no CT, desse modo, os tutores despenderam um pouco mais de 

atenção para que a mesma compreendesse o método desenvolvido no CT. Aos poucos, 

Karol foi se ambientando e resolvendo as atividades, mesmo com dificuldades iniciais. 

Após a postura da Tutora ao assistir o documentário a mesma posicionou-se de 

maneira diferenciada no CT 5, quando ouviu o Pimenta dizer que estava com preguiça, 

enquanto o ajudava, ela deixou-o resolvendo e foi ajudar Karol que apresentava 

dificuldades, e pediu para o Tutor ajudar Pimenta nas atividades. O Tutor começou a 

indagá-lo, se ele se lembrava da aula da professora, o mesmo respondeu que não, pois 
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não fazia atividades, entretanto, o Tutor insistiu até que o mesmo conseguiu 

desenvolver a atividade, por meio de inúmeros indagações e sugestões, pois apresentou 

dificuldades em multiplicação e de ordem interpretativa, isto é, dificuldades em extrair 

os elementos necessários do enunciado dos exercícios para desenvolver as atividades. 

Junto ao Pimenta o Tutor começou a contribuir com a aprendizagem do Telles que 

apresentou muita dificuldade, alternando entre os mesmos. 

Os argumentos dos tutores estavam mais maduros, possuindo um vocabulário 

esclarecedor, contribuindo com a formação do CT 5, sabendo quando ajudar e quando 

dar tempo para os mesmos desenvolverem as atividades. Tal fato fica expresso quando o 

Pimenta, mesmo com dificuldades, terminou sua atividade e ajudou o Telles, que possui 

maiores dificuldades.  

Os tutores retiraram as dúvidas dos tutorandos elaborando sucessivas perguntas, 

mas não lhes entregando a resposta, demonstrando que os mesmos precisam ler, 

interpretar, ter autonomia e confiança, para ajudarem-se e se possível contribuir com a 

aprendizagem de outros. Alguns ficaram mais independentes, como é o caso de Trebeh 

que questionou, retirou algumas dúvidas, como na construção de gráfico, entretanto 

resolveu as atividades de modo rápido e de maneira mais individualizada; outros foram 

mais dependentes, como o Telles que apresentou inúmeras dificuldades, em que os 

tutores além de ensiná-lo buscaram incentivá-lo quando conseguiam: “Está vendo, 

você consegue fazer, você está com preguiça” (RD CT 5). 

Caminhando pelo último exercício Pimenta observou, após compreender a 

atividade, que seria necessário desenvolver uma grande conta, devido a regra de três e 

as conversões necessárias, levando-o a dizer: “Este trem tá muito difícil!”; assim, o 

mesmo, que já havia se confundido na multiplicação, decidiu fazer uma estratégia 

fazendo linhas verticais para resolver a atividade 
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Figura 17: Pimenta constrói uma estratégia para resolver as contas de multiplicação. 

 

Os outros apresentaram dificuldades que foram prontamente refletidas pelos 

tutores que intensificaram a ajuda, verificando se não havia erros em seus exercícios, 

mostrando controle sobre tais atividades. Todos os tutorandos resolveram as atividades 

interagindo. Apesar de ser seu primeiro dia, Karol desenvolveu as atividades primeiro 

do que os outros sujeitos. 

Após o desenvolvimento das atividades o Tutor apresentou os slides (Figura 15), 

refletindo criticamente sobre a atividade, ao expor as inter-relações necessárias, ao 

demonstrar confiança frente aos alunos, liderança, compromisso, autonomia na forma 

de como e o que explicar para os tutorandos, apresentou domínio sobre todo o 

movimento desenvolvido no CT 543. 

No último momento, a Tutora assumiu a responsabilidade de ler as questões para 

os alunos refletirem e responderem-nas frente ao movimento ocorrido no CT 5. “1) A 

matemática possibilita compreender o desmatamento existente em nosso país? 

Explique. 2) A matemática possibilita denunciar a exploração dos trabalhadores e as 

ações das grandes empresas? Explique” (Apêndice VIII). 

Com respeito à primeira questão todos afirmaram concordar que sim, o que era 

esperado, e disseram que por meio da Matemática é possível perceber e calcular a 

quantidade do que é produzido, pago e recebido (sobre os carvoeiros). Enfim, em tudo 

pode-se perceber a matemática, explica Karol e Telles; a dimensão das áreas devastadas 

por meio de cálculos simples, segundo Trebeh e Pimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Reposta da primeira questão pela tutoranda Karol. 

 

                                                 
43 Posteriormente, o pesquisador/formador contribuiu com reflexões sobre a atividade proposta, vale 

ressalta, que tal ação não ofuscou a apresentação do Tutor. Outro ponto, a Tutora não contribuiu, pois 

apresentou-se mais tímida e vergonhosa, o que fez com que essas partes mais reflexivas ficassem por 

conta do Tutor. 
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Figura 19: Resposta da primeira questão pelo tutorando Trebeh. 

 

Na segunda questão, argumentaram pelos baixos salários dos trabalhadores 

quando estão trabalhando nos fornos de carvão (Trebeh); denunciaram que as grandes 

empresas estão entrando em áreas de preservação (Pimenta); comentaram a necessidade 

de se saber o valor certo do próprio salário ao final do mês (Karol) para que não seja 

roubado o pouco que lhe é de direito; e apontaram a importância de se denunciar 

empresas que têm causado desmatamento (Telles)44. 

 

 

 

 

Figura 20: Resposta da segunda questão pelo tutorando Pimenta. 

 

 

 

 

Figura 21: Resposta da segunda questão pelo tutorando Telles45. 

 

Portanto, refletir sobre tais assuntos, com base em contexto históricos-sociais, 

são salutares para fazer a leitura de mundo ao qual os sujeitos estão inseridos, podendo 

transpor tais ideias para sua realidade, para as relações de trabalhos em que estarão 

sujeitos. Buscar seus direitos, compreendendo todo o processo ao qual estão ou estarão 

vivenciando, faz-se necessário. 

                                                 
44 Vale lembrar que tais respostas foram uma leitura do pesquisador/formador diante do que foi escrito 

pelos mesmos e pelo contexto ao qual estavam inseridos. 
45 Este tutorando possui muitas dificuldades, tanto no desenvolvimento das atividades quanto ao 

posicionar-se criticamente. Em muitas situações apresenta-se distante enquanto os outros se envolvem 

com a atividade do CT. 
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Neste contexto, houve uma significativa melhora na forma de os tutores 

conduzirem o CT 5. Por outro lado, o tutorandos se empenharam em resolver as 

atividades, conseguiram inter-relacionar, sobre suas perspectivas, os conteúdos 

propostos e, mais, adquiriram confiança e autonomia em desenvolver as atividades 

propostas, que para Pimenta e Telles dificilmente são desenvolvidas em sala de aula. 

 

Do abstrato ao real: formação CT 6 

 

O planejamento do CT 6 relacionou-se ao contexto da sala de aula, onde os tutorandos 

tinham uma noção prévia dos conceitos e problemas referentes ao teorema de Pitágoras, 

tais explicações foram iniciadas pela professora de Matemática. Desse modo, a 

problemática existente era fazer com que os sujeitos compreendessem esse importante 

conceito matemático. Para tanto, buscou-se desenvolver tanto a parte abstrata, conceito 

e resolução de exercícios, e a parte prática, utilizando objetos que compõem a realidade 

dos sujeitos e do espaço escolar, utilizando o próprio espaço como meio para verificar 

tal teorema. 

Para tanto, entregou-se um pedaço de cartolina para cada tutor, objetivando que 

desenhassem, utilizando lápis e régua, um triângulo reto cujos catetos tivessem medidas 

de 4cm e 3cm. Posteriormente, foi pedido aos mesmos que fizessem quadrados cujos 

lados medissem 4cm e 3cm, em seguida subdividindo-os em quadrados de 1cm2. 

Assim, o pesquisador/formador propôs que os mesmos contassem os quadrados 

resultantes da subdivisão dos quadrados iniciais de 4cm e 3cm, o que totalizaria 25. Por 

fim, construíram um quadrado de lado 5cm subdividido em quadrados de 1cm2, para 

perceber a relação direta do conceito trabalhado no teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Teorema de Pitágoras 
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O passo seguinte foi conduzir os tutores para o espaço do auditório da escola 

para desenvolver esta atividade. O problema foi, utilizando o Teorema de Pitágoras, 

descobrir o tamanho dos objetos cabo de rodo e cano de papelão ou plástico (objetos 

facilmente encontrados no espaço escolar) sem medi-los com fita métrica, utilizando o 

teorema acima. O objetivo era que construíssem um triângulo retângulo percebendo que 

o espaço à sua volta poderia servir de ferramenta, em que o objeto a ser medido fosse 

um dos catetos ou a própria hipotenusa. Para tanto, foi entregue para a dupla com uma 

fita métrica e giz e, a partir dos conhecimentos prévios, buscaram resolver a atividade. 

Para concluir, com a fita métrica mediu-se o objeto para verificar o resultado e discuti-

lo. 

Esta atividade ocorreu para desencadear a compreensão deste conceito 

trabalhado anteriormente em sala de aula, possibilitando aos alunos colocarem seus 

pensamentos em ação, partindo de situações problemas que são significativos, 

permitindo ao sujeito interagir dentro de seus determinados padrões socioculturais em 

colaboração com aqueles que capacitaram para contribuir com a aprendizagem 

(MOURA, 1996). 

Outro passo foi retornar à sala onde se realiza o CT para resolver problemas 

utilizando o conceito de Pitágoras. Posteriormente, assistiram ao documentário O 

legado de Pitágoras46. Para concluir, responderam e compartilharam as respostas com o 

colega para a seguinte questão: Em sua opinião, com base nas atividades resolvidas, as 

teorias de  Pitágoras contribuiram para a nossa sociedade?. 

Estabelecer conexões entre conceito e prática não é uma tarefa simples, portanto para 

que não recaia na armadilha presunçosa que foi construída tais relações, com tutores e 

tutorandos, para assim propiciar que os alunos compreendessem que o conhecimento 

não é algo estático e linear. A travessia aqui encontrada foi fazer com que os mesmos 

construíssem e verificassem que tal teorema pode ser utilizado em situações corriqueiras 

a situações complexas, essas demonstradas por meio do vídeo, possibilitando assim que 

os mesmos repensassem aquilo que fora apresentado aos mesmos em sala de aula, que 

findava-se apenas na teoria que distanciava da prática. 

 

 

 

                                                 
46Para esta atividade foi assistido parte de dois do documentário. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=dmorYuxbJHE >. Acesso em: 06 mai. 2015. 
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Figura 23: Atividades desenvolvidas no CT 6. 

 

A formação iniciou-se com os tutores explicando que a gravação ocorrida no último CT 

pode ter inibido os tutorandos a desenvolverem as atividades. Assim, falaram da 

importância do registro e que alguns alunos estavam sem continuidade e, ainda, que 

havia uma nova tutoranda. É importante ressaltar que os tutores também fizeram suas 

análises sobre o desenvolvimento do CT, refletiram criticamente como poderiam 

melhorar o desenvolvimento do CT (AF CT 6). 

Os tutores desenvolveram as primeiras atividades, entre vários exemplos, primeiro, 

desenhando um triângulo retângulo de catetos 3cm e 4 cm e, posteriormente, medindo a 

hipotenusa e verificando que o valor é de 5cm; em seguida, desenharam quadrados no 

triângulo retângulo para compreender o conceito do Teorema de Pitágoras; e, por fim, 

desenvolveram o problema pela fórmula. O processo era verificar a solução da atividade 

de modos diferenciados para que eles internalizassem tal conceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Atividade resolvida utilizando o teorema de Pitágoras de três maneiras.  

 

Antes de desenvolverem a segunda atividade (prática), houve um diálogo 

concernente à conduta dos tutores para com os tutorandos. Primeiro, para enaltecer que 

a forma de desenvolverem o CT estava boa, mas que era necessário deixar que os 
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tutorandos ajudassem-se, do modo deles, para que ficassem cada vez menos 

dependentes dos tutores, assim como o Trebeh ajudou a Karol no CT 5. O intuito era 

deixar os alunos cada vez mais confiantes e autônomos frente aos tutores, para que 

assim fizessem mais essa travessia. 

Na realização da atividade prática os tutores levaram consigo giz, um cabo de 

rodo e fita métrica. A ideia era que percebessem e utilizassem as paredes para que 

obtivessem o ângulo de noventa graus, contudo eles decidiram desenhar o triângulo 

retângulo no chão, “perpendicularizando” duas fitas métricas. Contudo, para colocar 

duas fitas métricas perpendiculares é necessário de outro instrumento para medir o 

ângulo de 90º. Isso é importante, pois um desvio de um grau pode provocar uma 

diferença grande no tamanho do objeto. Entretanto, não foi utilizado um instrumento 

que medisse o ângulo de 90º, pois deixou os tutores resolverem da forma que 

compreenderam que poderia dar certo, para assim abrir espaço ao diálogo e discussões 

acerca do resultado. Assim colocaram o objeto, cabo de rodo, na hipotenusa, mediram 

os catetos e utilizaram o teorema de Pitágoras. Para extrair a raiz utilizaram calculadora. 

Posteriormente, para verificar o resultado, mediram o objeto com a fita métrica para 

saber se o resultado era o mesmo ou próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 25, 26, 27 e 28: Desenvolvimento da atividade prática, construção e verificação 

dos resultados. 
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A figura 27 demonstra o resultado, ao extrair a raiz quadrada de 1,9729, com o 

auxílio da calculadora, chegou-se no resultado x = 1,404... e a medida do objeto pela 

fita métrica é x = 1,403. Pode-se concluir que foi, aproximadamente, o mesmo 

resultado; no momento foi aproximado para x = 1,41, o qual deixou os tutores bastantes 

satisfeitos por terem conseguido tal resultado. Foi explicado também que tal fato sofreu 

variação devido a variação no ângulo de 90º graus. 

Retornou-se para a sala de informática deixar os materiais utilizados para 

resolveras atividades, ir lanchar e, posteriormente, resolver a lista de exercícios ao 

retornarem para a sala de informática (Apêndice VIII). A dificuldade encontrada pelos 

mesmos no primeiro exercício foi retirar a raiz quadrada, pois ao resolverem a lista não 

podia ser utilizada a calculadora, para prepará-los para as atividades em que não 

pudessem utilizar tal tecnologia, como exemplo, as provas da professora responsável 

pela disciplina. 

No segundo problema, os tutores apresentaram dificuldades de interpretação no 

conceito de retângulo utilizado para resolução do exercício, revisão de fatoração, 

quando um número é divisível pelo outro, entre outros pontos. Tal fato foi facilmente 

compreendido pelos mesmos e não houve dificuldade em aplicar o teorema. 

A próxima atividade foi assistir parte do documentário, “O legado de Pitágoras” 

(Apêndice X), para demonstrar a parte histórica do teorema, a sociedade criada por 

Pitágoras, a importância do teorema para as construções antigas e atuais; e, assim, 

refletir que várias civilizações possuíam o conhecimento acerca de tal teorema, assim 

como os mesopotâmios, contudo Pitágoras teorizou este conhecimento, servindo de 

referência para os dias atuais, apesar de Pitágoras ter vivido possivelmente entre 571 

a.c. e 496 a.c47.. 

Os tutores apresentaram-se bastantes dispostos a desenvolverem as atividades, 

estavam mais confiantes e maduros. A formação tem demonstrando que estes 

preocupam-se com os tutorandos e seus empenhos são imprescindíveis para suas 

aprendizagens e dos outros. 

 

Do abstrato ao real: desenvolvimento do CT 6 

 

                                                 
47 Disponível em: <www.infoescola.com/filosofos/pitagoras/>. Acesso em: 01 de out de 2015. 
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O desenvolvimento do CT 6 contou com a presença dos tutores, e dos seguintes 

tutorandos Bia, Trebeh, Valente, Telles e Pimenta. O Tutor iniciou as atividades 

pedindo que os tutorandos desenhassem o triângulo retângulo de catetos 3cm e 4cm. 

Devido as dificuldades de alguns, a Tutora explicou qual dos ângulos é o ângulo reto. O 

Tutor os conduziu a pensar qual a fórmula aprendida em sala de aula para calcular o 

valor de x (hipotenusa); continuando, repete, algumas vezes, o enunciado do teorema, 

isto é, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos seus catetos. 

Os tutorandos apresentaram maior interesse em resolver as atividades propostas, 

sendo que todos se empenharam. A Tutora corrigiu os erros dos tutorandos; e os 

mesmos atenderam seu pedido, retrucando e brincando, demonstrando maior confiança 

em relação ao Tutor, “ Ficou bom, não ficou Tutora?” (AD CT 6), o que reforçou a ideia 

anterior. Encontro após encontro, processualemnte, os tutores eram cada vez mais 

respeitados tornando-se referência para os tutorandos. 

O tutorando Trebeh terminou primeiro que os demais e passou a ajudar os outros 

sujeitos, sendo Telles o último a terminar. Alguns tutorandos apresentaram dificuldade 

em perceber a relação entre os quadrados desenhados (ver Figura 24) e o teorema. Os 

tutores tiveram dificuldade para demonstrar mais claramente tal relação e, neste 

momento o pesquisador/formador interveio, esclarecendo as dúvidas, de forma a ser 

possível dar continuidade às atividades seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Resolução da primeira atividade no CT 6. 

 

Após a realização da primeira atividade, os tutorandos foram levados para o 

espaço do auditório para iniciar a segunda atividade. Todos desenvolveram a atividade 

demonstrando bastante empolgação, para tanto, foram formadas duplas (Valente e Bia; 

Pimenta e Telles), e Trebeh decidiu fazer sozinho. 
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Figuras 30 e 31: Desenvolvimento da segunda atividade do CT 6. 

 

Os tutorandos, ao refletir sobre os conceitos na atividade anterior, 

desenvolveram métodos para resolver a atividade acima. Alguns utilizaram os cantos 

das paredes para construir os triângulos retângulos, outros buscaram construir o 

triângulo no chão para descobrir o tamanho do objeto sem medi-lo. Dos três grupos que 

desenvolveram as atividades, dois conseguiram chegar próximo ao resultado; o outro 

não, pois colocou o objeto a ser medido no lugar de um cateto e ao utilizar o teorema 

colocou-o no lugar da hipotenusa, ou seja, definindo que X é o objeto a ser descoberto e 

A e B constantes, onde A é a hipotenusa, o correto seria: A2 = X2 + B2; contudo, 

Trebeh e Telles, aplicaram a fórmula sem atentar para a posição do objeto, ou seja, X2 = 

A2 + B2 (ver figura 31). 

A terceira atividade foi retornar à sala de desenvolvimento do CT 6 para resolver 

a lista de exercício. Quanto à aplicação do teorema não houve problemas, as maiores 

dificuldades foram parecidas com as dos tutores, isto é, extrair as raízes quadradas 

fatorando e em algumas contas de potenciação e subtração. Tal atividade propiciou que 

Pimenta exclamasse, “Esse era meu erro!”, ao relembrar do erro cometido na atividade 

anteriror. Vale ressaltar que os tutorandos estavam mais dispostos a fazer as atividades e 

ajudaram-se mais entre si, tal fato ocorreu por estarem conseguindo dominar o 

conteúdo.  

Então, assistiram ao documentário, “O legado de Pitágoras”, para melhor 

compreensão da aplicabilidade do teorema nas diferentes sociedades e, posteriormente, 

desenvolveram a última atividade (ver figura 23). Ao responderem as atividades 

anteriores, alguns, Pimenta, Telles e Valente, achavam que sua aplicabilidade era 

apenas na área da matemática, o que foi contestado por Trebeh ao ampliar sua 

aplicabilidade segundo seu entendimento. 
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Neste CT 6 lhes foram entregues dois questionários autoavaliativos, um sobre a 

conduta de todo o processo até o presente momento e outro avaliativo para este CT 

(Apêndice IX). Quanto a este último, observamos que foi de consenso de todos a 

satisfação com a formação desenvolvida, enaltecendo o trabalho dos tutores. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 32 e 33: Resposta de Bia e Valente a questionário auto-avaliativo CT 6. 

 

A grande maioria deixou claro que se empenhou bastante em resolver as 

atividade desenvolvidas devido ao interesse e a vontade de aprender; enfatizaram que 

neste CT6 sua aprendizagem, de modo geral, foi boa, pois os mesmos tinham dúvidas 

que dificultavam o entendimento da aula de matemática; e a maioria afirmou que 

contribuíram, mesmo que pouco, com a aprendizagem dos outros colegas, como Bia, 

Valente, Trebeh e Telles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 34, 35, 36 e 37: Bia, Trebeh, Pimenta e Bia respondendo ao questionário 

autoavaliativo do CT 6. 

 

                                                 
 A chegada Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. 
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A respeito das atividades desenvolvidas neste CT foi consenso entre os mesmos 

que a aprendizagem foi boa e que, apesar das dificuldades iniciais, o conteúdo ficou 

claro durante o processo. 

 

 

 

Figura 38: Pimenta respondendo ao questionário autoavaliativo do CT 6. 

 

Neste contexto, observou-se que desde a primeira etapa até esta houve um maior 

comprometimento em desenvolver as atividades apresentadas. Ocorreu o aumento da 

confiança no trabalho dos tutores, maior autonomia de alguns para com os tutores, 

fortalecimento do CT enquanto grupo e maior compreensão acerca dos conceitos a eles 

apresentados. Foram construídas, ao longo do processo, condições reais de 

estabelecimento da aprendizagem, ao conseguirem resolver, de modo geral, as situações 

problemas. 

 

Fotografias e triângulos na Natureza: formação do CT 7 

 

O planejamento deste CT (Apêndice IX) teve como pressupostos necessários o 

conceito de relações métricas no triângulo retângulo, conteúdo desenvolvido na 

disciplina de matemática.  

 

 

 

 

 

Figura 39: Relações métricas no Triângulo Retângulo48 

 

Para tanto, foram utilizados vídeos que corroborassem com o entendimento deste 

conceito. De encontro com essa atividade foi desenvolvida uma atividade de encontrar 

triângulos na natureza. Assim, foram construídos slides que demonstravam como a 

                                                 
48 Disponível em: <http://www.mundovestibular.com.br/articles/691/1/Conceitos-que-Voce-Precisa-

Saber-de-Geometria/Paacutegina1.html >. Acesso em: 11 mai. 2015. 
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matemática podia influenciar nas fotografias sob a série de Fibonacci49 e que em 

diferenciadas situações seja na natureza, nas artes e nas fotografias encontra-se e são 

construídas sob tal série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Série de Fibonacci em nosso cotidiano50. 

 

O intuito foi demonstrar técnicas de fotografias que corroborassem com suas 

práticas cotidianas de tirar foto e percebessem a matemática que está por traz desta ação 

de fotografar, fato corriqueira bem quisto pelos sujeitos da pesquisa, seduzindo-os a se 

envolverem nas atividades de grupo [FREUD, 1921 (1996) ]. E mais, preocupou-se em 

demonstrar quantos exemplos temos em nosso cotidiano, começando pelo espaço 

escolar, de triângulos que contribuem com nossa sociedade. Tal fato, buscou 

sensibilizar o olhar dos mesmos para observar e compreender elementos matemáticos 

em seus contextos sócio-histórico-culturais, correlacionando com o conteúdo estudado. 

A atividade de retirar fotografias sobre determinadas figuras geométricas teve 

sua origem em um curso de especialização matemática promovido pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG) em que o Prof. Dr. Wellington Lima Cedro desenvolveu 

atividade similar, o que possibilitou tal construção. Como dito anteriormente, os 

educandos, de modo geral, bem como os tutores e os tutorandos, têm apresentado cada 

vez mais a necessidade de satisfazer seu narcisismo demonstrando para o outro que sua 

                                                 
49 A série de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, que inicia normalmente por 0 e 1, na qual, 

cada termo subsequente corresponde a soma dos dois anteriores: 1 2 3 5 8 13 21 35 46 81... 
50 Fonte de pesquisa: Google. 
 A Travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
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presença deve ser notada e a fotografia é um bom recurso para atender esta demanda. 

Após entender tais pontos, buscou-se refletir com os tutores e, posteriormente, com os 

tutorandos que, por detrás de fotografias, existe toda uma ciência e que os mesmos 

podem melhorar sua técnica, e mais, está diretamente correlacionada com a matemática, 

modificando a forma dos mesmos de observar o espaço à sua volta, especialmente 

perceber a diversidade de elementos matemáticos que pervadem seu cotidiano. Um 

ponto crucial para o desenvolvimento dessa aprendizagem foi que o Pesquisador/ 

Formador é amante da arte de fotografar o que possibilitou toda a construção dos slides 

correlacionando com a série de Fibonacci, devido a estudos anteriores sobre a arte de 

fotografar e suas relações com a matemática. Assim, esta atividade percorreu tanto os 

desejos dos tutores quanto do sujeito pesquisador/ formador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 41: Atividades desenvolvidas no CT 7. 

 

Para iniciar a formação foi lhes apresentado o vídeo51 que faz as provas das 

relações métricas, algo que a professora não havia demonstrado para a turma. A 

proposta foi apenas compreender, minimamente, como surgem as relações. 

Posteriormente, foram feitas as atividades e, enquanto desenvolviam os 

exercícios, o Tutor disse que queria uma camiseta escrita CT com a fórmula de Einstein 

(E=MC2) ou com o teorema de Pitágoras, confirmando seu processo de identificação 

para com o grupo. 

Neste primeiro momento, a dificuldade encontrada foi descobrir quais relações 

deveriam ser utilizadas, relacionando quais elementos possuem para aplicar a relação 

                                                 
51 Matemática - Aula 37 - Triângulos - Triângulo Retângulo e Teorema de Pitágoras - Parte 1. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=UG53KcQLeDQ >. Acesso em: 11 mai. 2013. 
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correta, e algumas dúvidas correlacionadas em como extrair raízes. Interessante ressaltar 

a ocorrência de vários momentos silenciosos, demonstrando a concentração dos tutores 

aos resolverem as atividades que faziam, individualmente, para confirmarem sua 

aprendizagem (AF CT 7). 

No segundo exercício, tiveram dificuldade na interpretação do problema, assim 

interpretaram um para o outro até que entenderam, com o pesquisador/formador 

retirando dúvidas dos tutores. Ao compreenderem, os tutores, proferiram conselhos para 

que os exercícios pudessem ser melhor entendidos pelos tutorandos (AF CT 7). 

Após o desenvolvimento das atividades é chegado o terceiro momento (Figura 

41), demonstrando as correlações existentes entre a matemática e a fotografia, ao qual 

os tutorandos prestaram bastante atenção chegando a dar exemplos de recursos 

fotográficos existentes em seus celulares e interagindo com a apresentação. 

Posteriormente, foram ensinadas técnicas para os mesmos de como focar e desfocar 

objetos, como posicionar as figuras ao tirar fotografias, por meio de câmeras comuns e 

semiprofissionais52. Para concluir, tiraram fotos de triângulos na natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias 42 e 43: Triângulos observados pelos tutores no espaço escolar.  

  

A música (Anexo VII)53 (Figura 41) não foi colocada para os tutores devido ao 

tempo, mas não houve perdas já que as atividades foram bem resolvidas. Por outro lado, 

enfatiza-se que a formação dos tutores difere da dos tutorandos, o que fortalecem sua 

autoconfiança e responsabilidade.  

  

 

                                                 
52 Câmera Nikon D90 composta por lente Nikon AF-S NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR DX 

(propriedade do pesquisador). 
53 Música Fotografia do cantor Leoni, artista da música brasileira. 
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Fotografias e triângulos na Natureza: desenvolvimento do CT 7 

 

O CT 7 foi composto pelos tutores e pelos tutorandos Trebeh, Pimenta, Telles e 

Valente54. Para iniciar foi colocado o vídeo, sobre triângulos retângulos e teorema de 

Pitágoras, para os tutorandos, em que os mesmos prestaram bastante atenção. 

Posteriormente, estes começaram a desenvolver as atividades. Os tutores incentivam o 

Pimenta a resolver as atividades, em que o mesmo, atende aos incentivos. Os tutores 

fizeram rodízio para explicar para os tutorandos, sem que fosse preciso chamá-los a 

atenção para tal fato. A Tutora quando teve dúvida olhou rapidamente suas anotações, 

não se direcionando ao pesquisador/formador, demonstrando autonomia, personalidade 

e carisma ao ensinar. 

Valente mostrou-se bastante interessada no desenvolvimento das atividades, o 

que levou-a, inclusive, a ajudar os outros colegas juntamente com a Tutora (RD CT 5). 

Quando ela terminou a atividade vibrou por ter feito sem a ajuda dos tutores, 

demonstrando cada vez mais autonomia, concentração, mudança de atitude e satisfação. 

Apresentou em sua face uma alegria, um sorriso incomum, uma melhora significativa 

em sua estima, por terminar e compreender as atividades deste CT. E mais, auxiliou 

Telles, junto com a Tutora, a resolver as atividades. 

O tutorando Telles apresentou-se mais interessado neste CT 7, apesar das 

dificuldades. Já o aluno Trebeh, ao desenvolver a atividade, ficou concentrado, 

relacionando-se pouco com os tutorandos do grupo, contudo recorreu bastante à Tutora 

para retirar suas dúvidas, sendo o último a terminar as atividades. 

Após o término dos exercícios os tutorandos foram para a terceira atividade 

(Figura 41), sendo os slides apresentados pelo pesquisador/formador devido aos tutores 

não possuírem domínio sobre esse tema. Assim, foi demonstrado as correlações da série 

de Fibonacci, matemática e fotografia, ao qual os alunos prestaram bastante atenção. 

Em seguida, foi-lhes demonstrado a próxima atividade que era retirar fotos de triângulos 

na natureza, em que os alunos se divertiram bastante ao tirar as fotografias. 

 

 

 

 

                                                 
54 A tutoranda Bia não compareceu, justificando que teve que resolver problemas familiares. 
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Fotografias 44 e 45: Dois exemplos de triângulos encontrados pelos tutorandos no 

espaço escolar. 

 

Após ter tirado as fotografias nos sentamos em semicírculo e os tutores e 

tutorandos começaram a explicar onde estão os triângulos em cada uma delas. Os alunos 

se surpreenderam com a quantidade de triângulos existentes em nosso cotidiano em uma 

mesma figura. Todos apresentaram suas fotografias de maneira bastante divertida em 

um semicírculo onde estavam bem próximos uns dos outros, pois as fotografias foram 

vistas na própria câmera. Assim ao apresentarem, dito na expressão popular, estavam 

“dando gargalhadas” e consequentemente, atingindo o objetivo proposto que era o de 

perceber elementos matemáticos em nosso cotidiano, possibilitando sensibilizar o olhar 

dos sujeitos e, principalmente, demonstrar que aprender pode ser muito divertido e 

prazeroso. 

Para finalizar foi ouvida e foram entregues cópias da música Fotografia 

(Apêndice IX), que devido ao tempo não pode ser ouvida e refletida pelos tutores, cuja 

letra expressa que nossas experiências ficaram gravadas, os laços invisíveis serão 

eternizados em imagem que retratam uma pequena parte da alegria vivenciada naquela 

tarde de formação, “[...] E quando o dia não passar de um retrato/Colorindo de 

saudade o meu quarto/ Só aí vou ter certeza de fato/ Que eu fui feliz/ O que vai ficar na 

fotografia/ São os laços invisíveis que havia/ As cores, figuras, motivos/ O sol passando 

sobre os amigos/ Histórias, bebidas, sorrisos/ e afeto em frente ao mar”. 

Enquanto os tutorandos ouviam a música respondiam a três questionamentos: O 

que matemática têm haver com fotografia? O que é fotografia? O que vocês acharam 

do CT de hoje? Sobre a primeira pergunta todos responderam de maneira unânime que 

tem muito haver pelos seguintes motivos: para fotografar precisa-se de ângulos certos, 

cálculos, noções geométricas e saber posicionar para tirar as fotos. Para os tutorandos 
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presentes, a fotografia registra momentos únicos, coisas boas entre amigos, coisas 

especiais que serão lembradas com o passar do tempo. 

 

Valente: Acho que é o retrato da alma, acho que as coisas que 

marcam as nossas vidas, algo especial, para momentos especiais, ou seja, a 

vida registrada em fotos digitais ou em papéis [...] fotografia é algo que 

captura os nossos momentos, nossas felicidades. Retrato da alma (RD CT 

7). 

O último questionamento demonstrou a satisfação dos alunos em terem 

desenvolvido tal atividade, bem expresso pela resposta de Trebeh que traduziu esse 

momento: “Foi legal, pois demonstrou um mundo escondido por muitas 

pessoas, como a imaginação cria as coisas que todo mundo vê, mas que 

não pensa sobre ele, dependendo do ângulo visto” [...] (RD CT 7). 

Tal fala demonstra a importância do ato educativo que, de acordo Freire (1996); 

D’Ambrósio (1997), não é transferir conhecimento, mais construir meios, com base em 

um currículo dinâmico, motivador, com instrumentos e reflexões contextualizadas, que 

possam ser socializadas com o outro, para transformar ações e, consequentemente, a 

realidade vivenciada. 

Assim terminou o CT 7, com os sujeitos mais participativos, mais autônomos e 

mais confiantes, felizes por estarem aprendendo e se divertindo em um curto espaço de 

tempo de aproximadamente 3h10min, algo que para alguns, a algum tempo atrás, seria 

difícil de se conseguir aqui. 

 

Povos indígenas no Brasil e a cestaria Bora: Formação do CT 8 

 

O último CT buscou trabalhar a diversidade cultural, enfatizando as etnias 

indígenas no Brasil e a cestaria reproduzida pela comunidade Bora enfatizada por 

Paulus Gerdes (2003, p.5). O intuito foi conscientizá-los, tutores e tutorandos, da 

importância de visibilizar as comunidades indígenas no Brasil, para que comecem a 

modificar a visão estereotipada destas comunidades como: índio é preguiçoso, e que se 

índio usa carro ou roupa de “branco” deixa de ser indígena e que passamos por uma 

crise de identidade não nos reconhecendo como brasileiros indígenas, entre outros. E 

mais, demonstrar a beleza etnomatemática existente através de seus trançados; e que 

seus saberes e fazeres são essenciais para se organizarem e desenvolverem a sua cultura 
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em determinado contexto sócio-histórico-cultural. Partindo do pressuposto que, segundo 

D’Ambrosio (1997), a matemática é uma etnomatemática. 

 

A disciplina identificada como matemática é na verdade uma 

etnomatemática. Originou-se e chegou à forma atual na Europa. 

Recebeu, porém, contribuições das civilizações hindu e islâmica, 

sendo imposta a todo o mundo a partir do período colonial. Hoje 

adquire um caráter de universalidade sobretudo devido ao predomínio 

da ciência e tecnologia modernas, desenvolvidas a partir do século 

XVII na Europa (D’AMBROSIO, 1997, p.125). 

 

Fazer uma reflexão crítica por meio do diálogo que transforma uma consciência 

ingênua em crítica (FREIRE, 1967) dos saberes e fazeres “ocidentais” com os saberes e 

fazeres de outra cultura invisibilizada. Desse modo, possibilitar que a interação dos 

saberes e fazeres possam construir algo novo, ou pelo menos, inicialmente, a 

compreensão e respeito ao diferente como um primeiro passo para a construção de um 

mundo que enalteça as diversidades culturais para propor novos caminhos a serem 

seguidos. 

Vale ressaltar o cuidado para que não ocorra a ideia de que alguns saberes são 

mais importantes que outros, o que de fato não existe, é o contexto que determinará a 

sua forma de relacionar com o mesmo, ao demonstram as necessidades e os 

conhecimentos necessários a serem utilizados por determinado grupo de pessoas ali 

residentes. Assim, “[...] o que é mais grave é que essa “Matemática do branco” se 

apresenta com uma roupagem de superioridade, com o poder de eliminar a “matemática 

do índio”” D’Ambrosio (1997, p.129). 

Para tanto, buscou-se demonstrar por meio do diferente, do invisibilizado, a 

beleza de outras formas geométricas, o contraste existente entre culturas55.  

Outro ponto motivador dessa formação foi atender a lei Nº 11.645, de 10 de 

março de 2008. 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 

Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”. 

 

                                                 
55 “Na geometria e na aritmética, violentas contradições se apresentam. Por exemplo, a geometria do 

índio é colorida, enquanto a geometria grega eliminou a cor. A aritmética índia é qualitativa, enquanto a 

aritmética do branco é pura codificação quantitativa” (D’AMBROSIO, 1997, p. 129). 
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Neste contexto, foi proposto que respondessem inicialmente as seguintes 

perguntas: Em sua percepção, o que são povos indígenas? O que você conhece sobre a 

história dos índios no Brasil? Quais os nomes de comunidades indígenas no Brasil você 

conhece? 

Posteriormente, foram colocados trechos dos documentários56 “Quem são os 

povos indígenas no Brasil57” e “Origens dos povos indígenas das Américas. Tal 

proposta buscou sensibilizá-los a desconstruir ideias equivocadas que foram construídas 

culturalmente pela sociedade, obtendo novas informações frente às comunidades 

indígenas. 

O passo seguinte foi construir o desenho contido na cestaria Bora por meio de 

slides construídos com base na Geometria Bora (GERDES, 2013) (Apêndice X). 

 

Existe pouca informação escrita sobre os Bora. Sabe-se que vivem nas 

margens do alto Cahuinari e do Igara-Paraná na Amazónia 

colombiana e peruana (cf. os mapas em Queixalós & Renault-Lescure, 

2000) e a denominação Bora vem de irapora, uma designação tupi 

para os habitantes do mel. Conforme a lenda, o rio Cahuinari tinha 

sido criado pela queda da árvore cósmica, ao longo da qual os 

diferentes grupos se repartiram. Os Bora, vivendo no alto, vivem perto 

do topo da árvore, tal como as abelhas. A autodenominação da 

população Bora é Mé Múiná, ou seja, os homens (Tamisier, p. 57). 

Originários da Colômbia, os Bora eram, no início do século XX, ainda 

umas 12 mil pessoas (Tessmann, p. 267). O censo populacional 

peruano de 1993 contou 371 Bora, provavelmente uma subestimação 

(Brack, p. 63). Estima-se actualmente a população Bora em cerca de 

2000 pessoas (TAMISIER, p. 56; informação oral de MIBECO, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 “Quem são os povos indígenas no Brasil56” (0min-10min e 22min-26min) e “Origens dos povos 

indígenas das Américas56” (9min-16min). 
57 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DTP_2saivdQ>. Acesso em: 14 mai. 2015. 
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Figura 46: Extraída do artigo de Paulus Gerdes (2003, p.5). 

 

Utilizar a ideia dessa cestaria surgiu, por meio da conversa com o orientador, 

sobre um trabalho realizado pelos graduados Ana Paula Azevedo Moura e Luiz 

Fernando Ferreira Machado em seu trabalho de TCC cujo título é “Culturas indígenas e 

afro-brasileiras nas aulas de matemática da educação básica: uma abordagem 

etnomatemática”. Assim foi realizado algumas modificações para construir tal atividade 

neste CT final. 

Para correlacionar esta temática com o conteúdo desenvolvido pela professora 

de matemática, que trabalhava com o cálculo de perímetro e área, pediu-se que os 

tutores desenhassem em volta da figura construída um quadrado para calcular seu 

perímetro e área. Sobre esse mesmo quadrado, com um compasso, desenhou-se uma 

circunferência inscrita para calcular, novamente, seu perímetro e sua área. O intuito foi 

aprender diferentes possibilidades de analisar a cestaria Bora com o conteúdo 

desenvolvido em sala de aula. Para completar, foram feitas outras atividades 

relacionadas com conteúdos ministrados em sala de aula, como comprimento e área da 

circunferência (Apêndice X). 
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Figura 47: Trançado níjtyuba, cuja decoração é ‘Mariposas’ ou ‘Borboletas’ da 

comunidade Bora, e desenhos sobrepostos para desenvolver atividade com os sujeitos 

da pesquisa. 

 

Após o desenvolvimento das atividades foi colocado a música Curumim Chama 

Cunhantã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio) de Jorge Ben Jor (Anexo 

IX), que ressalta a beleza das diversidades culturais indígenas por meio dos nomes das 

etnias, criticando que todo dia é dia de índio e não apenas dia 19 de abril, entre outros 

pontos. Para concluir, os tutores responderam um questionário auto avaliativo 

(Apêndice X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Atividades desenvolvidas no CT 8. 

 

A formação contou com a presença apenas do Tutor58. Inicialmente, foi 

explicado a lei Nº 11.645 e, posteriormente, o tema, indígena, que foi desenvolvido no 

CT 8. Quando perguntado sobre a ideia de índio o mesmo responde: “Um ser genial” 

e “Aquele que se destaca” (AF CT8). O que, de certo modo, representa uma visão 

                                                 
58 A Tutora não avisou e decidiu resolver outras atividades com sua família. 
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culturalmente construída por nossa cultura brasileira, ora admira-se os índios ora apenas 

observa o diferente que chama atenção e que, comumente, é observam-o como exótico, 

primitivo e inferior. 

O passo seguinte foi assistir aos documentários para pensar como a sociedade vê 

os povos indígenas, o que possibilitaria contrabalançar a visão do Tutor. Um ponto forte 

tratado no documentário por Daniel Munduruku59 foi que vivemos em uma crise de 

identidade e não reconhecemos nossa descendência indígena, ideologia reforçada pelo 

pesquisador/formador. Existe um orgulho não reconhecido por parte da população 

brasileira que festeja, utiliza seus dialetos e agricultura, mas não assumem suas raízes 

históricas. 

Após esse momento dialógico, o Tutor foi questionado se, segundo sua 

concepção, tais comunidades possuíam uma lógica matemática. O mesmo responde que 

eles o teriam só se fosse no artesanato, sabemos que não é só, que é apenas um dos 

modos, das suas etnomatemáticas sedutoras. Assim a formação ampliou tal conceito 

exemplificando diversas situações, como as lógicas de espaço e tempo utilizada nas 

estações e caça. 

Na sequência, iniciou-se a terceira atividade (Figura 48) para construir um 

exemplo da cestaria Bora, demonstrando o padrão a ser desenvolvido, deixando 

perceber os padrões horizontais, verticais e a formação dos trançados. Após tal 

construção foi enfatizada a importância de não colocar a etnomatemática ocidental 

como superior e correta, pois cada etnomatemática é salutar para o contexto ao qual se 

está inserido, caindo por terra a superioridade por tantos enfatizada. 

 

A etnomatemática do indígena serve, é eficiente e adequada para 

coisas muito importantes. Não há por quê substituí-la. A 

etnomatemática do branco serve para outras coisas, igualmente 

muito importantes. Não há como ignorá-la. Pretender que uma 

seja melhor que a outra é uma questão falsa e falsificadora, se 

removida do contexto (D’AMBROSIO, 1997, p.131-132). 

                                                 
59 Escritor indígena com 45 livros publicados, graduado em Filosofia, tem licenciatura em História e 

Psicologia. Doutor em Educação pela USP. É pós doutor em Literatura pela Universidade Federal de São 

Carlos - UFSCar. Título obtido sob a orientação da Profa. Dra. Maria Silvia Cintra Martins. Diretor 

presidente do Instituto UKA - Casa dos Saberes Ancestrais. Comendador da Ordem do Mérito Cultural da 

Presidência da República desde 2008. Em 2013 recebeu a mesma honraria na categoria da Grã-Cruz, a 

mais importante honraria oficial a um cidadão brasileiro na área da cultura. Membro Fundador da 

Academia de Letras de Lorena. Recebeu diversos prêmios no Brasil e Exterior entre eles o Prêmio Jabuti, 

Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes (outorgado pelo CNPq); 

Prêmio Tolerância (outorgado pela UNESCO). Muitos de seus livros receberam o selo Altamente 

Recomendável outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Disponível em: < 

http://danielmunduruku.blogspot.com.br/p/daniel-munduruku.html> Acesso em: 01 nov. 2015. 

http://danielmunduruku.blogspot.com.br/p/daniel-munduruku.html
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A atividade posterior foi resolver a lista de exercício, em que o primeiro era 

medir o trançado e calcular áreas e perímetros do quadrado e circunferência (Figura 47), 

iniciando uma breve análise que mais à frente poderia ser aprofundada, cujo ponto de 

partida é o livro Geometria e Cestaria dos Bora na Amazônia Peruana, de Paulus 

Gerdes (2013). Assim encontra-se o valor do lado do quadrado, 8,5 cm, e o raio da 

circunferência, após circunscrevê-la no quadrado. 

Os dois outros exercícios foram levados para casa pelo Tutor para serem 

resolvidos, pois o mesmo tinha que sair mais cedo da formação. Assim, foi colocada a 

música da quarta atividade para fechar o momento de formação. 

A ausência da Tutora influenciou na postura do Tutor que ficou mais quieto, 

desenvolvendo as atividades de maneira mais silenciosa, demonstrando o sentimento de 

falta da mesma, o que representa o companheirismo e ligação entre os mesmos. 

 

Povos indígenas no Brasil e a cestaria Bora: desenvolvimento do CT 8 

 

O CT 8 contou com a participação do Tutor e dos tutorandos Trebeh, Bia e 

Valente60. O Tutor iniciou o CT fazendo perguntas (Figura 48) para os tutorandos. Estes 

responderam em uma folha de papel. Sobre a primeira pergunta, em sua percepção o 

que são povos indígenas?, responderam61: 

 

Bia: povos indígenas são pessoas com crenças diferentes de nós, com 

culturas super diferentes de nós, com culturas super diferente. Porém 

interessante, tenho muita curiosidade de aprofundar nisso, por que a 

atual esposa do meu pai é descente de índios. Mas atualmente ainda não 

me aprofundei, mas o que eu sei é que eles aceitam e conseguem muitas 

coisas, porque eu vejo mais sinceridade nas vontades deles. 

Trebeh: São povos que vive a muito tempo e segue suas crenças, 

religiões e suas tradição, muito antes do continente ser descoberto por 

outro povo como no Brasil. Tinha índios antes da descoberta, também a 

suas comidas típicas. 

                                                 
60 Os demais não justificaram. 
61 Foi feita a transcrição das respostas de Bia, Trebeh e Valente, pois como responderam de lápis ficou 

difícil a compreensão por meio de fotografias. 
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Valente: São povos que vivem em tribos, e que mantém a cultura de 

seus ancestrais de cuidar bem da natureza e de aproveitar dela de forma 

moderada, acredito que são pessoas que vivem no conceito de amar a 

natureza e os animais, apesar de alguns não estarem na floresta. kkk. (AF 

CT8). 

Observou-se, a partir das respostas dadas, que os mesmos apresentaram respeito 

frente aos povos indígenas, não possuindo uma visão tão ingênua das comunidades. 

Pontuaram que os mesmos possuem e preservam suas crenças e tradições, isto é, sua 

cultura. Cuidam da natureza ao utilizá-la de maneira moderada, diferentemente da 

forma econômica vigente em nossa cultura, entre outros. Contudo, possuem a visão 

construída socialmente que índio tem que estar na floresta. 

Na segunda questão, o que você conhece sobre a história dos índios no Brasil?, 

Bia e Trebeh respondem de maneira parecida, expondo sobre o período de colonização 

do Brasil, enfatizando que foram feitos de escravos e explorados pelos colonizadores e 

que quando não aceitavam tal exploração eram “matados”. 

 

 

 

 

 

Figura 49: Resposta da tutoranda Bia do segundo questionamento do CT 8. 

 

Diferentemente dos dois tutorandos, Valente expõe a visão dos povos 

dominadores, que o índio não sabia de nada e que os portugueses trouxeram 

conhecimento às comunidades selvagens e primitivas, que não conheciam suas terras, 

justificando as atrocidades cometidas pelos mesmos em prol do conhecimento 

português superior e salvador. Tal fato reforça a forma com que estes conceitos são 

apresentados, isto é, de maneira errônea, nas mídias, lares e escolas. 
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Figura 50: Resposta da tutoranda Valente do segundo questionamento do CT 8. 

 

Quanto ao último questionamento, quais os nomes de comunidades indígenas no 

Brasil você conhece?, apesar da Bia expor que sua madrasta tem descendência indígena, 

apenas Trebeh responde “Os Tupi”. Tal fato demonstra a falta de formação e 

informação na sociedade sobre assuntos pertinentes aos povos indígenas. Aprendemos, 

sobre Mesopotâmia, Atenas, Roma, sobre a Guerra Fria e as Guerras Mundiais, mas não 

sabemos sobre nossos ancestrais, sobre nossa descendência, pois ao longo da história, os 

dominadores ditaram a cartilha invisibilizadora de nossas raízes, ressaltando 

portugueses e anhangueras, ensinando-nos, inconscientemente, a termos vergonha de ser 

reconhecidos como primitivos, selvagens, isto é, segundo suas concepções, índios. Esta 

falta gera ansiedade, angústia e sofrimento, atos violentos e racistas que tem permeado 

nossa sociedade, ocasionando o ódio entre as pessoas [FREUD, 1930 (1929) ]. 

Deixamos claro que tais conhecimentos são importantes; contudo nossa história, 

que se inicia com os povos indígenas, deveria ser evidenciada em nossa sociedade, para 

que não soframos com a nossa própria identidade, segundo D’Ambrosio (2005), sem 

conhecer nossas raízes, nossa etnomatemática, o que nos constitui, para não sermos 

facilmente conduzidos pelas mãos opressoras. 

Continuando, seguimos para a segunda atividade, que foi assistir aos 

documentários (Figura 48), em que foi feita uma introdução do que seria visto nos 

vídeos. Após a primeira parte, o Tutor perguntou novamente para os tutorandos sobre 

qual a ideia que se tem sobre as comunidades indígenas. E os mesmos expuseram que 

os índios vestem tanguinha, pintam os corpos e usam arco e flecha. Apresentaram a 

concepção que eles não aproveitam mais sua cultura, pois estariam lutando por outras 

causas, deixando de ser índio, concepção limitante de que os mesmos vivam caçando e 

em tribos no meio das florestas. 

Assim, a formação crítica, do desenvolvimento do CT, foi buscando refletir 

sobre essa visão distorcida dessas comunidades, os próprios participantes indígenas dos 

vídeos já traziam uma concepção diferente da forma de se vestir e se posicionar sobre 

tais questões. Foram rompendo, desta forma, concepções ingênuas que os tutorandos 

tinham de tais povos. 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
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Por fim, foi explicada a importância da lei que expõe a obrigatoriedade de se 

trabalhar a História e Cultura afro e indígena, para que os tutorandos compreendam que 

não é o índio que é brasileiro, mas é o brasileiro que é indígena. Enfatizando, mais uma 

vez, que grande parte da nossa descendência é indígena. Nesse momento, também, 

buscou-se extirpar a visão ingênua de que os índios apresentados nos livros desde as 

formações iniciais são os que utilizam apenas tangas, cocas e arco e flechas, visão esta 

de que ao usarem roupas iguais ou parecidas às nossas, os mesmos deixam de ser 

indígenas. 

Manter esta visão atende o propósito da falsa moral e superioridade de uma 

cultura sobre a outra, na intensa busca de diminuir, discriminar, manipular e dominar, 

ditando o que é certo e errado, melhor ou pior, satisfazendo sua libido e seu egoísmo 

narcisista incitando o ódio e a agressividade. Por isso, é salutar abrirmos nossa 

mente para que possamos compreender que se estivermos em qualquer lugar no 

Planeta usando roupas, dialetos ou tecnologias diferenciadas, entre outros, seremos 

brasileiros, isso não modificará nossas raízes e ancestralidade (AF CT 8). 

Nesta perspectiva, são apresentados vários exemplos que demonstram a forma 

de educar e de organizar suas comunidades, para ter exemplos diversificados para 

romper com os paradigmas outrora ensinados. Como o exemplo de dois caciques, que 

em meados do ano de 1970, visitaram a cidade de São Paulo, e após algumas visitas 

chegaram ao mercado municipal, ficando estarrecidos com a quantidade de comida em 

um mesmo lugar. 

 

De repente, um deles viu algo que nenhum e nenhum de nós veria, 

pois não chamaria nossa atenção. Ele apontou e disse: O que ele está 

fazendo? “Ele” era um menino de uns 10 anos de idade, negro, pobre 

(nós saberíamos, pelas vestimentas), que no chão catava verduras e 

frutas amassadas, estragadas e suja, e as colocava em um saquinho 

plástico. A resposta foi a “óbvia”: Ele está pegando comida. O 

cacique continuou passeando, calado (provavelmente tentando 

compreender a resposta dada); depois de uns 10 minutos, voltou à 

carga: Não entendi. Por que o menino está pegando aquela comida 

podre se tem tanta coisa boa nas pilhas e caixas? Outra resposta 

evidente: Porque para pegar nas pilhas precisa ter dinheiro. Insiste o 

xavante (já irritante, pois está escavando onde a injustiça sangra): E 

por que ele não tem dinheiro? Réplica enfadonha do civilizado: Por 

que ele é criança! Torna o índio: E o pai dele? Tem dinheiro? Outra 

Obviedade: Não, não tem. Questão final: Então, não entendi de novo. 

Por que você que é grande tem dinheiro e o pai do menino, que 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 
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também é, não tem? A única saída possível foi responder: Porque 

aqui é assim! Os índios pediram para ir embora, não apenas do 

mercado mais da cidade (CORTELLA, 2000, p.154–155). 

 

A partir deste contexto, iniciou a terceira atividade, a construção dos trançados 

da comunidade Bora. Os tutorandos foram auxiliados pelo Tutor, ao qual prestaram 

bastante atenção. Trebeh compreende melhor como construir os trançados e contribui 

com as demais tutorandas, é visível a melhora no relacionamento e interação deste para 

com os outros (RD CT8).  

O Tutor ficou sem fazer muitas intervenções, o que é totalmente compreensível, 

pois foram momentos mais críticos e reflexivos que necessitavam de uma maior 

maturidade. Nos trançados, porém, possibilitou que os tutorandos interagissem sem sua 

ajuda, de modo a que os mesmos se ajudassem. E nas atividades explicou de modo claro 

para que os mesmos as resolvessem, relembrando-os das fórmulas dos perímetros e 

áreas utilizadas nestes exercícios. Confundiu algumas fórmulas, o que deixou alguns 

eufóricos, contudo logo solucionou os problemas com maturidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Atividade 1 da lista de exercício desenvolvida por Bia. 

 

Depois que as atividades foram desenvolvidas, foi colocada a música, Curumim 

Chama Cunhantã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio) de Jorge Bem Jor 

(Apêndice, IX), para que soubessem um pouco mais sobre as comunidades e 

diversidade de nomes, demonstrando que o dia do índio está no calendário brasileiro. 
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Após este momento, foi pedido que os mesmos escrevessem em uma folha a visão que 

tiveram do índio após as atividades. 

 

Bia: Mudei bastante minha visão sobre os índios, eu vejo agora os 

índios como pessoas que não medem consequência e não tem 

individualismo com o próximo. Fiquei bastante satisfeita com esse círculo 

tutorial. 

Valente: Bem, acho que nem todo índio precisa utilizar cokás, e 

nem tanguinha, ou nem usar arco e flecha, para ser um índio apenas 

lutar pelos seus parceiros pela cultura lutar para que eles não sejam 

esquecidos e que não sejam desentendidos, ele se torna um índio porque 

ele não esqueceu o que realmente é e suas culturas (Q2 D CT8
62

). 

 

Podemos observar que as tutorandas, tinham preconceitos formados pelas 

comunidades indígenas, que é um reflexo da nossa sociedade, que em grande parte, 

baseiam no senso comum ou apoiando-se nas mídias, que constroem ações equivocadas 

frente as comunidades indígenas, distorcendo a realidade, fomentando concepções que 

incitam o ódio contra outras etnias. Apesar da pouca maturidade frente as causas e 

culturas indígenas, as tutorandas, deixaram claro suas satisfações e suas posições 

críticas e reflexivas, modificando conhecimentos construídos socialmente de modo 

equivocado ao longo das suas formações. Quando Valente enfatiza que ser índios é não 

esquecer da cultura de si próprio, ou seja de quem ele é, esta vai ao encontro de 

discussões delicadas que permeiam a identidade de um povo, grupo, sociedade ou 

nação, pois não será o fato de utilizar objetos diferentes ou apropriar de outros saberes 

que irá me tornar menos ou mais indígena, menos ou mais brasileiro. 

Para finalizar lhes foram entregues outros dois questionários avaliativos do CT 8 

(Apêndice X). Neste, mais uma vez, aparece a satisfação e o agradecimento ao 

pesquisador/formador e, principalmente, aos tutores; concordaram que podem melhorar 

em ajudar mais seus colegas. Outro ponto a ser enfatizado é o empenho dos mesmos em 

desenvolver as atividades: “[...] me chama muita atenção, por isso eu tenho 

curiosidade vontade e quero aprender e me desempenho para isso”, “são 

                                                 
62 Questionário Dois Desenvolvimento do Círculo Tutorial 8. 
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muito interessantes”, “ os índios podem ser mais do que a gente e pensa e 

sabe sobre eles” respondem Bia, Trebeh e Valente, respectivamente (QAA CT863). 

Sobre a questão 5 do questionário, Valente e Bia expressam, com referência às 

propostas do CT 8, que foi “legal entender das nossas origens indígenas [...] 

esclarece bem porque o que a gente pensa deles e falam deles é bem 

diferente do que eles é [...] a matemática está presente no nosso meio não 

importa como e onde” e “aprendi muita coisa com isso que de fato, eu não 

imaginava e também me conscientizei mais sobre os povos indígenas”. 

A satisfação vista em suas faces representa a satisfação de participarem do CT, 

desta atividade em específico, pois durante as quase três horas de formação os mesmos 

não ficaram angustiados para ir embora, mas satisfeitos por terem uma formação 

diferente e esclarecedora. 

 

DO ENCANTO MOBILIZADOR A TRAVESSIA: REFLEXÃO SOBRE O 

PROCESSO FORMATIVO DO CÍRCULO TUTORIAL 

 

 Após tantas vivências em meio ao processo formativo, a diferenciadas 

aprendizagens, acertos e falhas buscamos nas laudas que se seguem refletir um pouco 

sobre tais ações, pautando em referências que orientaram esta pesquisa. O intuito é 

enxergar além do evidente, para refletir criticamente, primeiramente, sobre o papel do 

professor em sala de aula, bem como dos líderes, os tutores, que regeram a orquestra 

tutorial. Todavia, não pretendemos colocar tal olhar como absoluto ou verdadeiro, mas 

demonstrar sob certas premissas que as ações inconscientes, mais uma vez, possuem 

papel importante no processo formativo de ensino e aprendizagem ao qual os seres 

humanos são coparticipes, e que, conscientes dessas informações podemos observar o 

processo educacional com outras lentes, como um a mais, para aprofundar nas relações 

estabelecidas seja em sala de aula seja em grupos formativos. 

 Inicialmente, percorreremos um processo teórica para entender, sobre um ponto 

de vista, a importância das figuras representativas dos pais, na vida dos sujeitos e como 

estas servirão de espelho para as outras relações, assim buscar-se-á, aproximar com os 

                                                 
63 Questionário Auto Avaliativo Círculo Tutorial 8. 
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resultados obtidos no CT, que está correlacionado com o processo de identificação, 

sublimação e repetição dos indivíduos64. 

 

Mais um tijolo no muro: mãe sedutora, pai, o Terceiro, e o professor? 

 

Hush now baby, baby, don't you cry. 

Mother's gonna make all your nightmares come true. 

Mother's gonna put all her fears into you. 

Mother's gonna keep you right here under her wing. 

She wont let you fly, but she might let you sing. 

Mama will gonna keep baby cozy and warm. 

Ooooh baby ooooh baby oooooh baby, 

Of course mama'll gonna help to build the wall65. 

 

Neste breve trecho da música Mother de Pink Floyd observamos um efeito 

paralisador daquele cujo amor excessivo, inicialmente, mobiliza o outro indivíduo, 

demonstrando seu mundo, e também o imobiliza a permanecer e não sair desse, 

lentamente o induz aos encantos paralisantes. As mães, assim como as sereias, 

seduzem-nos e nos encantam, demonstram-nos a beleza de seus mundos para criarmos o 

nosso próprio, pautados nos elementos encantadores que constituíram esse ser, tornamo-

nos filho e objeto simbólico, falo, que representa psicologicamente o pedaço, a falta 

para sua completude. Muros altos são construídos, uns mais que os outros, para que esse 

objeto simbólico não se vá; entretanto, atravessá-los faz-se necessário seja destruindo-o, 

abrindo buracos, construindo escadas, não importa como, temos que ir além. 

Cabe então compreender mais sobre este momento acima citado, ou seja, sobre 

as seduções que estão presentes desde nosso nascimento, para assim compreender como 

atravessá-las obtendo conhecimento, autonomia, responsabilidade e “independência” 

para irmos além. Tal conhecimento nos possibilita enquanto educadores, refletirmos se 

seremos como algumas mães, sereias imobilizadoras, que impossibilitam que seus filhos 

avancem ou atravessem, assim como Ulisses, ao mundo da cultura, das novas e 

transformadoras possibilidades que se revelam? De antemão, as ações dos círculos 

                                                 
64 A travessia Indivíduo, sociedade e natureza: um buraco resta ao peito. 
65 “Acalme-se agora, filhinho, não chore/ mamãe vai transformar todos seus pesadelos em realidade/ 

mamãe vai passar todos os seus medos para você /mamãe vai manter você bem aqui, sob sua asa/ ela não 

vai deixar você voar, mas poderá deixá-lo cantar/ mamãe vai manter o filhinho quentinho e confortável/ 

ooooh filhinho, ooooh filhinho ooooh filhinho/ é claro que a mamãe vai ajudá-lo a construir o muro” – 

Grupo de Rock Pink Floyd, trechos da música Mother. 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 217 

 

tutoriais propiciaram que não ocasionássemos sua imobilização mais sua travessia à 

aprendizagem e sua cultura. 

Durante o longo processo de “metamorfose” psicológica e física das mães, 

culminado com o nascimento de seu objeto de desejo, ao estabelecer a função materna é 

construída a sedução primeira, isto é, a mãe e a criança não se diferenciam, onde estes 

buscam completar-se, uma completude imaginária “A criança deseja ser tudo para a 

mãe, deseja ser o objeto do desejo da mãe, converte-se naquilo que a mãe deseja. Seu 

desejo é o desejo do outro em duplo sentido: ser desejado pelo outro e tomar o desejo do 

outro como próprio” (COUTO, 2003, p.67). Assim, manter tal relação extremada não 

anularia o crescimento dos envolvidos e o encanto que está para além disso (para as 

mães existe algo além disso)? A nossa intrigante natureza entende que sim. 

Portanto, o desejo de completude da mãe e filho são interrompidos por uma lei 

representada por um terceiro, “o pai”, que se interpõe entre os mesmos. Este pode ser, 

mas não necessariamente, o pai biológico ou uma figura masculina que ocupe uma 

função que signifique à criança que o desejo da mãe está para além dela. Assim sendo, a 

figura representativa de pai pode assumir diferentes representações, tais como o 

emprego da mãe, um homem, uma mulher, ou o próprio pai da criança. O importante é 

que a criança compreenda a importância da presença do pai frente à mãe, sua 

autoridade, sua palavra. Daí reside a resolução do complexo de Édipo, por meio da 

castração. 

 

Embora a castração não se refira ao órgão real, a criança experimenta 

psiquicamente uma ameaça: se não abandonar a mãe como objeto de 

seu amor, vão cortar-lhe o pênis. A castração simbólica é esse corte, 

essa separação da célula narcísica (mãe-filho) de onde surge um ser 

sexuado e desejante pela eficácia da Lei que instaura a falta. O falo 

não é uma coisa ou pessoa, mas um valor que assinala o que falta o 

que é desejável (COUTO, 2003, p.70). 

 

Aí reside, segundo Couto (2003), a sedução primeira, em que o Terceiro 

perturba a identificação primária da criança estabelecida entre mãe-criança, 

distanciando-os e impondo limites ao estabelecer a lei do incesto, mas essa identificação 

primária não desaparece, sendo recalcada em seu inconsciente, desejando retornar. A 

criança confere ao pai um poder onipotente, capaz de realizar tudo, inclusive castrá-lo. 
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Não sendo falo, a criança deixa de ser identificada como o eu ideal – 

imagem de perfeição narcísica, sujeito completo, onipotente, auto-

suficiente. Passa a se identificar com o ideal do eu, moldando a partir 

da identificação com o pai – suporte de algo contingente, de uma 

constelação de traço, de insígnias. O pai, portanto, é apenas portador 

de algo que não lhe pertence, não é em si mesmo (COUTO, 2003, 

p.68). 

 

Assim, a criança se depara com uma barreira, isto é, se não posso ter minha 

completude tenho que encontrar outra solução, pois esta plenitude nos colocaria em um 

estágio de quietude e comodismo. Tal fato possibilita o processo da identificação 

secundária, sendo a identificação com um traço parcial, diferente da primeira que é 

completa. Na identificação secundária, a figura paterna, idealizada simbolicamente, é 

assassinado surgindo assim duas figuras: o pai morto e o pai idealizado. O pai morto 

torna-se a fonte da Lei, em que pai e filho ficam na mesma linhagem; este limita a 

onipotência do sujeito e a do pai idealizado, tornando-se essencial para formar um 

sujeito com limites, capaz de pensar e desejar (COUTO, 2003), que recalque a ideia da 

liberdade, do tudo pode, buscando em outros a possibilidade de conhecer um mundo 

novo, levando consigo os traços identificatórios que o seduziu inicialmente. A falta 

desses limites tem ocasionado, principalmente no contexto educacional, violências de 

todas as ordens entre alunos e sobre a figura dos professores, por aqueles cujas 

referências de vida não são mais representativas. 

 

O importante que se destaca desse processo para nosso estudo é 

a passagem da sedução primeira – que se instala na 

indiferenciação mãe-filho – para a entrado do Terceiro. Terceiro 

que, perturbando essa ilusão de continuidade e de completude, 

instaura a Lei separadora da castração, interdita o incesto 

(protótipo da Lei) e insere o filhote humano na Cultura. 

Marcando o sujeito com a falta, coloca-o no desfiladeiro do 

desejo, possibilitando-lhe a busca infinda de preencher esse 

buraco do ser. Falta que se torna o aguilhão do processo de 

sublimação (COUTO, 2003, p.72). 

 

Neste contexto, sublimar torna-se uma opção para aos poucos buscar a 

impossível tarefa de completar-se. A pulsão sublimatória assume diferenciadas formas 

para satisfazer nossa libido, não apenas em prazeres ligados propriamente aos órgãos 

genitais, mas em diferentes objetos físicos, ideológicos, psicológicos, entre outros, nos 
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diversificados momentos ao qual conduzimos nossa vida, possibilitando transcender 

nossos desejos instintuais para viver em civilização.  

Essa inquietude idealizadora será satisfeita não apenas entre seus pais, mas nas 

relações com outros. Buscamos satisfazer-nos nas diversificadas relações estabelecidas, 

em especial a do professor em sala de aula, pois 

 

Se é dentro desse longo caminho do Édipo que sedução primeira 

acontece e se movimenta, é a passagem pela sublimação que, 

dessexualizando o objeto de parte das pulsões parciais, vai possibilitar 

o avanço e a sedução da travessia para a Cultura (...). Como o 

processo edípico é sempre inacabado, o professor-sedutor poderá ser o 

suporte da repetição – dentro do movimento transferencial – e da 

ultrapassagem (COUTO, 2003, p.73). 

 

Aqui chegamos no ponto necessário para correlacionar as atividades do CT, pois 

o Professor/Formador tornou-se suporte de repetição, acima expresso, para os tutores, 

estando presente na vida dos alunos durante o período do CT, ganhando espaço, 

confiança e respeito para com os mesmos, contribuindo com os tutores para que 

conhecessem novas formas de aprender conceitos matemáticos com novas 

possibilidades para a sua aprendizagem. Assim o pesquisador/Formador propiciou para 

os tutores uma aprendizagem em que estes seriam os atores do processo se 

reconhecendo nele, tornando-se sujeitos de história, pois sua história se misturava com 

aqueles que tinham dificuldades de aprendizagem. Para Couto tal processo é salutar 

pois, 

 

O professor-sedutor [...] se faz espaço para a repetição da sedução 

primeira (função materna), e se coloca, ao mesmo tempo, como 

instância que aponta para o Terceiro, para algo que está além da 

relação entre ele e o aluno: o conhecimento (função paterna). 

Passagem que envolve “uma espécie de sublimação”, travessia para a 

cultura (COUTO, 2003, p.73). 

 

Desse modo, os tutores sentiram-se importantes e responsáveis em contribuir 

com a aprendizagem dos outros colegas/amigos lançando-se em um processo de 

aprender e ensinar, de se sentirem-se úteis para com aqueles que não aprendiam ou tinha 

resistência de aprender os conceitos matemáticos. Assim os tutores tornaram-se suporte 

de repetição, assim como o Pesquisador/Formador se tornou para os tutores, para os 
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tutorandos, daí estes passaram a ouvi-los, respeitá-los, terem confiança em sua forma de 

ensinar, ouvir seus conselhos e segui-los, pois, os tutorandos possuíam praticamente a 

mesma idade, contudo, no CT, com reponsabilidades diferentes, que poderia ser 

alcançado pelos tutorandos se, entre outras possibilidades, seguissem os exemplos dos 

tutores. 

 Foi entre os muros da escola, sua “segunda casa”, um lugar de abrigo, de 

aconchego, de frustrações, de prazeres, alegrias e seduções, que se estabeleceu a 

segunda função materna ao formar o indivíduo, construindo e reelaborando informações 

que os preparassem para a travessia da vida por meio do conhecimento. Portanto, o 

Círculo Tutorial buscou inicialmente fazer esse papel sedutor de aconchegar os tutores e 

tutorandos, e os tutores para os tutorandos, com seus modos peculiares de ensiná-los. 

Um dos propósitos foi fazer com que os mesmos se sentissem seguros e protegidos 

naquele espaço de aprendizagem, para que, desse modo, oportunizassem, a si próprios 

construírem travessias à cultura. Parte desses elementos culturais foram correlacionados 

com os conhecimentos matemáticos vivenciados processualmente tanto em sala de aula 

quanto nos diferenciados círculos tutoriais. 

Assim os tutores atuarão como um espelho para os tutorandos, pois estes, 

começaram a desenvolver as atividades pautando-se em suas ações que era conduzi-los 

a aprendizagem. 

 Para melhor compressão do por que dos tutores serem reconhecidos como 

suporte de repetição adentraremos nos intrigantes conceitos de repetição e 

diferenciação, fundamentais para promover a travessia do indivíduo. Repetição, para 

Couto (2003), é o fenômeno vivenciado na relação e sedução entre mãe e filho que, 

mesmo após a castração, está presente no indivíduo conduzindo-o inconscientemente, 

por meio da pulsão de morte que atrai a vida ao seu ponto de origem, ocorrendo dentro 

do processo transferencial66. 

A transferência surge em todas as relações humanas, cujos desejos sexuais 

infantis que transitaram na sedução primeira, circuito sedutor mãe-filho, buscam 

encontrar o objeto perdido, a falta, nas relações intersubjetivas com o outro. Contudo, as 

                                                 
66 “Transferências são reedições, reduções das reações e fantasias que, durante o avanço da análise, 

costumam despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica de substituir uma pessoa anterior 

pela pessoa do médico. Dito de outra maneira: toda uma série de experiências psíquicas prévias é 

revivida, não como algo do passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Algumas são 

simples reimpressões, reedições inalteradas. Outras se fazem com mais arte: passam por uma moderação 

do seu conteúdo, uma sublimação. São, por tanto, edições revistas, e não mais reimpressões”. (FREUD, 

1969. v. 7, p. 109-19). 
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relações com os sujeitos não são as mesmas, em cada modo de relacionar cada um 

invoca no outro a parte que lhe falta, vivenciada na primeira modalidade de sedução, 

sempre procurando a parte perdida de nós mesmos no outro.  

Nestas relações estão incluídas a relação professor-aluno, em que o professor, 

contextualizando, o Pesquisador/Formador é observado pelos alunos, neste caso os 

tutores, sob o desejo inconsciente do aprendiz, onde este esvazia-o de sentido para 

responder a perguntas inconscientes: “O que o outro quer de mim?” A dúvida estabelece 

a sedução, o vão que movimenta tal relação, isto é, o desejo que o 

Pesquisador/Formador tem para com os tutores e tutorandos; e o desejo que os tutores 

tem para com ele, bem como os tutorandos tiveram para com os tutores, estabelecendo 

assim o espaço para diferença (COUTO, 2003). 

Portanto, esses espaços de diferenças foram construídos na relação 

Pesquisador/Formador com os tutores e tutorandos; e dos tutores para com os 

tutorandos, em diferentes situações vivenciadas durante a realização dos círculos 

tutoriais, nos diálogos, em gestos e brincadeiras, transferências e identificações foram 

compartilhadas entre os sujeitos do CT buscando, desse modo, (in)conscientemente as 

partes que lhes faltavam. 

Portanto, o processo educacional bem estabelecido visa a travessia da sedução 

primeira para uma segunda modalidade de sedução, esta  

 

[...] desponta no horizonte da primeira modalidade, acrescentando 

uma desordem, desagregando a ordem aparente e abrindo espaço para 

outras seduções a serem também atravessadas – coincidindo, portanto, 

com o salto para a diferença. Pois, atravessar uma sedução é 

mergulhar nela e emergir com uma outra articulação possível e 

necessária à mudança de posição do sujeito (COUTO, 2003, p.82). 

 

Aí residiu a grande dificuldade vivenciada na construção tanto do Grupo Focal 

(GF) quanto do CT, pois estes buscaram desorganizar a ordem aparente, abrindo espaço 

para outras formas de observarem e conhecerem temáticas que permearam os grupos 

focais e os círculos tutoriais. No grupo focal foi (re)pensado as questões familiares, 

entre outros, assunto delicado que possibilitou de fato conhecer o contexto do sujeitos 

pelos sujeitos. Digo delicado, pois os tutorandos poderiam ter se fechado, tido 

resistência em falar sobre assuntos da sua vida, contudo por meio do diálogo houve a 

transferência esses expuseram suas angústias e vivencias possibilitando a abertura a 

outras seduções a serem atravessadas, articulando novas formas de encarar a realidade 
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vivenciada. Já durante todos os oitos círculos tutoriais, tutores e tutorandos, tiveram que 

vivenciar certa desordem em sua aprendizagem frente a ordem aparente em que sempre 

foram ensinados os conceitos matemáticos, foram colocados em uma situação em que 

tiveram que desagregar a ordem aparente. A metodologia do CT propiciou novas formas 

de organizarem seus estudos e assim vivenciar a matematização em seu dia a dia, por 

meio do aprender com o outro, imersos em ações dialógicas em que, tutores e 

tutorandos, eram os sujeitos de sua aprendizagem. 

Assim tanto o GF quanto o CT buscou atender a incompletude dos indivíduos, 

inicialmente com o Pesquisador/Formador, que aprendeu a lidar com suas próprias 

angústias e frustrações e com a dos alunos, cujo principal objetivo é avançar os 

aprendizes ao caminho da diferença, fazendo com que estes pudessem transferir suas 

pulsões recalcadas na busca daquilo que lhes falta, não se deixando paralisar pelo 

encanto da primeira sedução, pelo canto e beleza das sereias; mas como Ulisses, que 

vençam a ilusória completude indo além, ao encontro do que ainda está por vir, do 

conhecimento que possibilitará os sujeitos tornarem-se mais esclarecidos ao (re)fazerem 

a leitura de mundo, diante o contexto sócio-histórico-cultural ao qual estão inseridos, 

fazendo assim a travessia para a cultura, para ser um ser mais. Mais uma vez, conforme 

Freire (1996), a educação pode até não ser a chave para as transformações sociais, mas é 

o caminho de acesso à cultura, o caminho para diminuir nosso narcisismo e 

compreender que o outro existe. 

Desse modo, tal movimento demonstrou um pouco como se dá a relação de um 

indivíduo com o outro, e como tais movimentos contribuíram com entendimentos das 

ações desenvolvidas nos grupos focais e nos círculos tutoriais. Assim o processo de 

repetição e transferência com o Pesquisador/Formador, tutores e tutorandos foi bem 

estabelecido. Entretanto, a travessia para o conhecimento, nesta pesquisa, foi feita por 

meio de grupo, cabendo a seguinte indagação que nos levará a águas mais profundas: 

Como ocorreu a psicologia de grupo que buscou atuar no Círculo Tutorial? 

Questionamento basilar para entender como se desenvolveu a pesquisa. 

 

EM GRUPO DEPARAMOS COM A ILHA: CONHECEMOS E SEGUIMOS 

ADIANTE 
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Adentrando no conceito de grupo: o indivíduo em grupo 

 

Com o intuito de aprofundar e compreender melhor o grupo de estudo Círculo 

Tutorial (CT) e no Grupo Focal adentraremos na psicologia de grupo (ou social). Entre 

os pontos abordados vale questionar, sob alguns olhares, por que trabalhar em alguns 

grupos pode dar certo, por que em outros não e por que alguns se iniciam e logo 

desaparecem, gradativamente chegando ao fim. 

Para tanto, vale ressaltar que a psicologia individual é ao mesmo tempo social67, 

desse modo, podemos compreender as individualidades para ter a possibilidade de 

entender o todo. Contudo, torna-se amplo o conceito de psicologia de grupo, neste 

tocante o viés abordado será o instinto primitivo suscetível de dissociação descobrindo 

sua evolução em um círculo mais específico, sendo este a família [FREUD 1921 

(1996) ]. Assim busca-se responder as seguintes perguntas: O que uniu Pesquisador, 

tutores e tutorandos em um grupo? Qual a natureza mental que promoveu o elo de 

ligação entre esses sujeitos? 

Os tutores e os tutorandos ao serem colocados em grupo impulsionaram seus 

recalques instintivos e inconscientes, isto é, sua ansiedade social recalcada, tais como 

angústias, proibições, medos, entre outros. Pode, também, sacrificar seus interesses 

individuais em detrimento do coletivo, sendo os tutores e tutorandos altamente 

influenciados pelos grupos focais e círculos tutoriais, cujo líder foi o 

Pesquisador/Formador, que representava a liderança ali presente, frente aos tutores. Já 

na realização do CT esse perdia força, apesar de existir como observador, cedendo 

espaço para a liderança dos tutores que foram os líderes dos círculos tutoriais. 

Assim em grupo os tutores e tutorandos puderam fazer coisas em grupo que 

jamais faria se estivesse sozinho, podendo emergir ações inconscientes, outrora 

recalcada, como a violência, entusiasmo, espontaneidade, heroísmo, ajuda ao outro, 

reconhecimento de dificuldade e fraquezas fazendo uma regressão aos seus instintos 

primevos, isto é, “levado quase exclusivamente por seu inconsciente”, em alguns casos 

[FREUD, 1921 (1996, p. 84) ]. Tanto tutores quanto tutorandos deixaram se levar pelas 

                                                 
67 “[...] a psicologia individual relaciona-se com o homem tomado individualmente e explora os caminhos 

pelos quais ele busca encontrar satisfação para seus impulsos instintuais; contudo, apenas raramente e sob 

certas condições excepcionais, a psicologia individual se acha em posição de desprezar as relações desse 

indivíduo com os outros [...] Algo está invariavelmente envolvido na vida mental do indivíduo, um 

modelo, um objeto, um auxiliar, um oponente [...]” [FREUD, 1921 (1996, p. 77)]. 
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emoções, partilhas e vivencias para promover uma aprendizagem significativa, seja no 

GF ou CT. 

Vale enfatizar que em grupo as ações não são premeditadas, fazendo com que a 

noção de impossibilidade se torne ausente, do simples ao exagerado, sem dúvida e 

incertezas, assim o CT obteve tais características com ações planejadas, ao invés de 

premeditadas, e revistas tanto pelo Pesquisador/Formador e pelos tutores. Por outro 

lado, em grupo, seus padrões morais podem ser elevados, deixar seus interesses 

particulares em prol de outros indivíduos ou da devoção a um ideal, fato que ocorreu 

principalmente com os tutores que muitas vezes sacrificaram suas tardes para 

reorganizarem-se, aprendendo para si mesmo e como organizar sua aprendizagem para 

ajudar o outro. Podem facilmente viver entre fantasias e ilusões, priorizando o falso em 

relação ao verdadeiro. 

O Pesquisador/Formador, tutores e tutorandos possuem sua autoconsciência, 

tradições, hábitos, funções particulares e posição dentro do contexto sócio-histórico-

cultural vivenciado, renunciando às vezes seus desejos em prol do desenvolvimento do 

grupo. Basta lembrar, como exemplo, que várias vezes Pimenta e Telles, não desejam 

realizar as atividades do CT, contudo quando questionados e aconselhados pelos tutores, 

renunciavam tal postura e voltavam a desenvolver as atividades. 

Assim, em grupo, como dito anteriormente, este deixa de lado seus desejos 

temporariamente para que assim faça aparelhar no grupo aquilo outrora renunciado, 

inibindo suas ações atuais. Como isto pode acontecer? 

 

Tentaremos nossa sorte, então, com a suposição de que as 

relações amorosas (ou, para empregar expressão mais neutra, os 

laços emocionais) constituem também a essência da mente 

grupal [...] Em primeira instância nossa hipótese encontra apoio 

em duas reflexões de rotina. Primeiro, a de que um grupo é 

claramente mantido unido por um poder de alguma espécie; e a 

que poder poderia essa façanha ser mais bem atribuída do que 

Eros68, que mantém unido tudo o que existe no mundo? 

Segundo, a de que, se um indivíduo abandona a sua 

distintividade num grupo e permite que seus outros o 

influenciem por sugestão, isso nos dá a impressão de que o faz 

por sentir necessidade de estar em harmonia com eles, de 

                                                 
68 “Não posso ver mérito algum em se ter vergonha do sexo; a palavra grega ‘Eros’, destinada a suavizar a 

afronta, ao final nada mais é do que tradução de nossa palavra alemã Liebe [amor], e finalmente, aquele 

que sabe esperar não precisa de fazer concessões” [FREUD, 1921 (1996, p.97) ]. 



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 225 

 

preferência a estar em oposição a eles, de maneira que, afinal de 

contas, talvez o faça ‘ihnen zu Liebe69’. 

 

Tal questionamento pode ser compreendido, contextualizando, pelo papel da 

liderança, dos tutores, pois os tutorandos estão ligados por meio da libido a esse, ou 

uma ideia dominante, aos outros membros do grupo. Daí a alteração e a imitação de 

personalidade dos tutores que vivenciam os mesmos princípios e objetivos70. 

Vale ressaltar que um grupo se forma quando os laços libidinais estão bem 

estabelecidos, portanto, uma reunião de pessoas não forma um grupo; contudo, por meio 

dessas reuniões os grupos podem ser criados. Nesta perspectiva, o CT vivenciou uma 

relação de ambivalência71, amor e ódio, contudo esses sentimentos hostis foram 

recalcados, para dar continuidade a proposta do grupo, cuja o ganho era maior que 

desfazê-lo. Pensemos nas relações próximas entre casais, amizades e familiares, estes 

vivenciam uma relação de ambivalência, amor e ódio, contudo, esses sentimentos hostis 

são recalcados. Assim, quando observamos grupos maiores observamos uma total 

agressividade e hostilidade concernentes a credo, raça e cor, entre outros.  

 

Raças estreitamente aparentadas mantêm-se a certa distância uma da 

outra: o alemão do sul não pode suportar o alemão setentrional, o 

inglês lança todo tipo de calúnias sobre o escocês, o espanhol despreza 

o português. Não ficamos mais espantados que diferenças maiores 

conduzam a uma repugnância quase insuperável, tal como a que o 

povo gaulês sente pelo alemão, o ariano pelo semita e as raças brancas 

pelos povos de cor [...] Não sabemos por que tal sensitividade deva 

dirigir-se exatamente a esses pormenores de diferenciação, mas é 

inequívoco que, com relação a tudo isso, os homens dão provas de 

uma presteza a odiar, de uma agressividade cuja fonte é desconhecida, 

e à qual se fica tentado a atribuir um caráter elementar [FREUD, 1921 

(1996, p.106-107)]. 

 

                                                 
69 ‘em consideração a eles’ e, literalmente, ‘pelo amor deles’. 
70 Quando tal ligação é desfeita pelos membros do grupo essa se desfaz na mesma proporção para com o 

líder, o que irrompe em pânico, possivelmente ocorrendo em grupos religiosos e do exército, “Um 

soldado brada: ‘O general perdeu a cabeça!’ e, imediatamente, todos os assírios empreendem a fuga. A 

perda do líder, num sentido ou noutro, o nascimento de suspeitas sobre ele, trazem a irrupção do pânico, 

embora o perigo permaneça o mesmo; os laços mútuos entre os membros do grupo via de regra 

desaparecem ao mesmo tempo que o laço com seu líder. O grupo desvanece-se em poeira [...] quando 

uma de suas extremidades é partida” [FREUD, 1921 (1996, p.103) ]. 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito. 
71 “Quando essa hostilidade se dirige contra pessoas que de outra maneira são amadas, descrevemo-la 

como ambivalência de sentimentos e explicamos o fato, provavelmente de maneira demasiadamente 

racional, por meio das numerosas ocasiões para conflitos de interesse que surgem precisamente em tais 

relações mais próximas” [FREUD, 1921 (1996, p.106) ]. 
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Tal fato pode residir no processo narcisista do ser, isto é, quando lidamos com 

estranhos o amor por nós possibilita estabelecer a função de autopreservação do ser, e 

logo que laços libidinais se estabelecem, nos recalcamos para conviver com o(s) 

outro(s). 

 

Esse amor a si mesmo trabalha para a preservação do indivíduo e 

comporta-se como se a ocorrência de qualquer divergência de suas 

próprias linhas específicas de desenvolvimento envolvesse uma crítica 

delas e uma exigência de sua alteração [FREUD, 1921 (1996, p.107)]. 

 

Isto ocorre devido o narcisismo encontrar algo que possa barrá-lo deixando seu 

exclusivo amor por si próprio para amar o outro, seja um indivíduo ou um objeto, pois a 

libido busca se ligar às satisfações vitais, procurando por aqueles ou aquilo que fazem 

parte desse processo. Desse modo, perdura para além dos ganhos lucrativos do sujeito, 

fazendo com que o indivíduo colabore uns com os outros mantendo-se em grupo, 

mesmo que neste encontre limitações. Portanto, “[...] no desenvolvimento da 

humanidade como um todo, do mesmo modo que nos indivíduos, só o amor atua como 

fator civilizador, no sentido de ocasionar a modificação do egoísmo em altruísmo72” 

[FREUD, 1921, (1996, p.108)]. Logo, compreende-se que o que mantêm o indivíduo 

em grupo são os laços emocionais desenvolvidos entre os membros do grupo. Tal fato 

foi bem expresso no Círculo Tutorial, ao iniciar a construção de um grupo que deixava a 

emoção “falar”, ao propiciar aos sujeitos do grupo ter um lugar de abrigo e conforto. 

Outro ponto essencial, foi que o processo formativo pautava-se no diálogo 

transformador e colaborativo efetivando desse modo os laços grupais regidos pelos 

líderes/tutores, na relação tutor-tutorandos. Entretanto, cabe aqui a seguinte indagação: 

Qual é a natureza desses laços existentes no grupo? 

Tal resposta repousa no processo de identificação, cujos laços emocionais 

remotos buscam ocupar o lugar da figura representativa do pai/líder em todos os 

                                                 
72 “Palavra percebida muitas vezes como sinônimo de solidariedade, a palavra altruísmo foi criada em 

1830 pelo filósofo francês Augusto Comte para caracterizar o conjunto das disposições humanas 

(individuais e coletivas) que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros. Esse conceito opõe se, 

portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específica e exclusivamente individuais (pessoais ou 

coletivas). Além disso, o conceito do altruísmo tem a importância filosófica de referir-se às disposições 

naturais do ser humano, indicando que o homem pode ser - e é - bom e generoso naturalmente, sem 

necessidade de intervenções sobrenaturais ou divinas” (Disponível em: 

<http://www.dicionarioinformal.com.br/altru%C3%ADsta/> . Acesso em: 10 de set 2015). 
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sentidos, tomando tal figura como seu ideal73. Essa expressão emocional pode-se 

caracterizar de várias maneiras, entre elas a troca mútua de uma qualidade comum 

partilhada entre os indivíduos que não seja necessariamente objeto de instinto sexual, ou 

seja, não leva em consideração que uma pessoa tenha que ter relação de objeto para com 

a outra pessoa que está sendo copiada, tornando um ponto de encontro, uma 

coincidência para um objetivo comum. Neste viés, Pesquisador/ Formador, tutores e 

tutorandos trocaram emoções, diálogos, ideais, valores e conhecimento, tanto aqueles 

referentes às suas realidades, quanto conhecimentos matemáticos interpelados por 

outras áreas do saber; e principalmente carregando a esperança de aprender e se 

transformar processualmente. 

Esse laço efetivo é o que se encontra na formação tanto no CT quanto no GF de 

uma qualidade emocional comum, tendo uma ligação direta com o líder ali presente. A 

ocorrência de tal fato é devido a existência da divisão do ego em duas partes: o eu ideal 

e o ideal do ego, sendo que, segundo Freud [1921 (1996)], um vocifera contra o outro. 

O eu ideal está ligado ao narcisismo, à perfeição e a completude, onde a relação com 

seu objeto de desejo, a mãe, o completava não precisando de mais nada. Contudo, 

quando esta completude se desfaz, surge o herdeiro das exigências narcísicas originais, 

isto é, o ideal do ego que ocorre quando um indivíduo não está satisfeito com seu 

próprio ego e procura no outro aquilo que lhe falta, geralmente recai sobre uma figura 

de superioridade, cujos principais representantes são as figuras representativas dos pais. 

Portanto, o ideal de ego é fomentado pelas influências externas ao indivíduo, na qual 

suas expectativas não são atendidas pelo ego74. 

Como estas expectativas não são atendidas o sujeito lança-se em busca, e ao 

encontrar, entra em um processo de enamorar-se, fazendo com que as qualidades desse 

objeto, do sujeito amado, isto é, o ideal de ego a que ele inconscientemente procura, 

assume o lugar do ego. Entretanto, a falta faz com se reviva tal experiência ligando-se 

afetivamente ao objeto desejante. 

 

                                                 
73 A identificação, na verdade, é ambivalente desde o início; pode tornar-se expressão de ternura com 

tanta facilidade quanto um desejo do afastamento de alguém. Comporta-se como um derivado da primeira 

fase da organização da libido, da fase oral, em que o objeto que prezamos e pelo qual ansiamos é 

assimilado pela ingestão, sendo dessa maneira aniquilado como tal. O canibal, como sabemos, 

permaneceu nessa etapa; ele tem afeição devoradora por seus inimigos e só devora as pessoas de quem 

gosta [FREUD, 1921 (1996, p.109)]. 
74 “Mas não nos esquecemos de acrescentar que o valor da distância entre esse ideal do ego e o ego real é 

muito variável de um indivíduo para outro e que, em muitas pessoas, essa diferenciação dentro do ego não 

vai além da que sucede em crianças” [FREUD, 1921 (1996, p.114). 
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Amar é “[...] nada mais é que uma catexia de objeto por parte 

dos instintos sexuais com vistas a uma satisfação diretamente 

sexual, catexia que, além disso, expira quando se alcançou esse 

objetivo: é o que se chama de amor sensual comum” [FREUD, 

1921 (1996, p.115)].  

 

É neste viés que, quando estamos em grupo, nos identificamos com o objeto 

desejado, o líder, o Pesquisador/ Formador ou os tutores para suprir a falta que outrora 

fora retirada, que culminava com o recalcar, renunciar um amor que outrora não 

podíamos ter, e que agora conduz-nos a uma intensa procura. Amamos o outro 

(in)conscientemente, o líder, para ter as “perfeições” que ele tem que não temos, pois 

desejamos tê-las, e as pegamos como ideal de ego, para satisfazer nosso narcisismo, em 

busca do eu ideal que simplesmente não existe mais. Acreditamos que essa forma de 

amor pervadiu o CT, a entregar-se ao mesmo com um objetivo de obter conhecimento, 

pois era, o que era oferecido entre Pesquisador/Formador, Tutores e Tutorandos. O 

Pesquisador/Formador buscava obter, entre outros, conhecimento das realidade sócio-

histórico-cultural dos sujeitos para assim construir atividades que melhor adequar-se a 

realidade do sujeitos, os tutores buscavam obter conhecimento para enriquecer sua 

aprendizagem e contribuir com a aprendizagem dos tutorandos identificando com o 

Pesquisador/Formador na forma de ensiná-los; e os tutorandos buscavam, uma vez 

mais, melhorar a aprendizagem dos conceitos matemáticos, tendo como referência os 

tutores, que estavam mais próximos da sua realidade, e o Pesquisador/Formador. 

Nesta perspectiva, podemos compreender, sob o viés educacional, que no CT 

houve tais processos, pois os tutores buscavam se assemelhar nas ações construídas pelo 

Pesquisador/ Formador, que para eles apresentava-se como Professor/líder e formador, 

ocorrendo assim o processo de identificação. Posteriormente, o processo se repetia na 

relação tutor-tutorando e em alguns casos, dos tutorandos para com o Pesquisador/ 

Formador. O ideal de ego mais evidente acredito que pode ter perpassado, mesmo que 

sutilmente, pelo conhecimento com grande ênfase no matemático, foco de grande 

dificuldade dos educandos participantes da pesquisa. Assim, tanto tutores quanto 

tutorandos, salva as proporções de dificuldades, almejavam sair da condição de 

dificuldade em que se encontrava, para compreender algo que às vezes se tornava 

inacessível, seja por dificuldades cognitivas ou por métodos arcaicos de ensino ao qual 

eram formados, entre outros.  



A Travessia Seduzir e deixar-se seduzir 229 

 

Assim sendo, os indivíduos, tutores e tutorandos, de um grupo realizam a 

representação mental de um objeto externo compartilhado e almejado por todos, e 

colocando-o no lugar de seu ideal de ego, por conseguinte, identificam-se com os 

demais integrantes em seu ego.  

 

Poder-se-ia dizer que os intensos vínculos emocionais que observamos 

nos grupos, são inteiramente suficientes para explicar uma de suas 

características: a falta de independência e iniciativa de seus membros, 

a semelhança nas reações de todos eles, sua redução, por assim dizer, 

ao nível de indivíduos grupais [FREUD, 1921 (1996, p.121)]. 

 

Os indivíduos dos grupos precisam reforçar seus objetivos entre os membros do 

grupo, tornando-se hostis para com outros fora do grupo. Desse modo, todos do grupo 

buscam ser iguais, levando-os inconscientemente a pensar: “se não posso ser exclusivo, 

que os outros também não sejam”. Contudo, há um membro do grupo que difere dos 

demais, isto é, o líder, pois, segundo Freud [1921 (1996)], nós somos animais de 

horda75, um grupo que se forma em torno de um macho dominante76 ou uma figura 

representativa do mesmo não sendo necessariamente macho/homem, e, por isso, 

precisamos de um líder para amar e seguirmos adiante, que nos conduza em busca da 

ilusória completude. No CT Pesquisador/ Formador e Tutores, vale reforçar uma vez 

mais, exerciam estes papel. 

 

Os grupos humanos apresentam mais uma vez o quadro familiar de 

um indivíduo de força superior em meio a um bando de companheiros 

iguais, quadro que também é abarcado em nossa idéia da horda 

primeva [...] Do mesmo modo como o homem primitivo sobrevive 

potencialmente em cada indivíduo, a horda primeva pode mais uma 

vez surgir de qualquer reunião fortuita; na medida em que os homens 

se acham habitualmente sob a influência da formação de grupo, 

reconhecemos nela a sobrevivência da horda primeva [FREUD, 1921 

(1996, 126)]. 

 

Os elementos característicos dessa horda abordam correlações diretas da 

autoridade do pai familiar (ou que representa tal figura) com o temido pai primevo, que 

implica em deixar-se ser conduzido por possuir uma paixão pela autoridade, sendo 

                                                 
75 “Tentei demonstrar que os destinos dessa horda deixaram traços indestrutíveis na história da 

descendência humana e, especialmente, que o desenvolvimento do totemismo, que abrange em si os 

primórdios da religião, da moralidade e da organização social, está ligado ao assassinato do chefe pela 

violência e à transformação da horda paterna em uma comunidade de irmãos” [FREUD, 1921(1996, p.?). 
76 Vale ressaltar que o macho é entendido com uma figura que lidera, que organiza e que é amado por 

todos do grupo, o que lhe confere respeito. Este não precisa necessariamente ser macho ao configurar as 

relações de grupos hoje desenvolvidas. 
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obediente para alçar algo que lhe falta. Freud [1921 (1996)] enfatiza que o pai primevo 

é o ideal de ego, e que este dirige seu ego para os outros membros tornando-se ideal de 

ego para tais indivíduos. Desse modo,  

 

Cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos, acha-

se ligado por vínculos de identificação em muitos sentidos e construiu 

seu ideal do ego segundo os modelos mais variados. Cada indivíduo, 

portanto, partilha de numerosas mentes grupais — as de sua raça, 

classe, credo, nacionalidade etc. — podendo também elevar-se sobre 

elas, na medida em que possui um fragmento de independência e 

originalidade [Freud, 1921 (1996, p. 132)]. 

 

Neste contexto, Freud busca demonstrar que a formação de grupo não repousa 

unicamente nos instintos, mas pelo processo de identificação, cuja formação de grupo aí 

repousa, remontando à relação estabelecida entre o indivíduo e a família. Os indivíduos 

não se fazem grupo apenas pela quantidade de integrantes, esta permeia vários fatores 

de relacionamentos estabelecidos desde sua formação inicial, mas ao identificar com 

aquelas pessoas em condições sociais específicas, com o comportamento do líder, figura 

paterna, com símbolos, com a horda de seus próprios semelhantes, em que estejam sob à 

mesma sujeição. 

Portanto, a psicologia de grupo traz à luz dos fatos que a escolha por 

determinado grupo vai depender do contexto sócio-histórico-cultural ao que o indivíduo 

está inserido, como foi seus relacionamentos com a figura paterna e como tal fato irá se 

diferenciar e repetir para outros líderes; contudo, tal escolha tem um objetivo de se 

tornar um substituto psicológico, ao que referimos inicialmente em nosso texto, suprir a 

falta que lhe resta ao peito. 

Ressaltemos que entender das psicologias individuais e em grupo possibilita 

compreendermos que o sistema educacional carece de uma formação mais ampla, que 

expresse a afetividade, a sexualidade, a formação do indivíduo, entre outros. Além 

disso, que expresse o movimento do ser existente, em que diversas instituições têm 

falhado deixando lacunas irreparáveis nos aprendizes durante o caminhar escolar. 

Verificar como estes elementos interatuam no CT é o que foi desenvolvido 

anteriormente por meio de temáticas reorganizadoras, principalmente pelos grupos 

focais, como organizador e fomentador do CT. Daí a necessidade de uma formação 

sobre essa perspectiva. 
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O Círculo Tutorial: um caminho de travessia pelo canto e o encanto das 

sereias 

 

Ao avistarmos o desconhecido, tê-lo vivenciado e refletir sobre esse processo é 

ter a possibilidade de compreender sobre as dificuldades ao qual estávamos sujeitos, ao 

qual precisamos nos preparar para lidar para ações futuras com as possíveis dificuldades 

ao qual estaremos sujeitos, retornar sobre os possíveis percalços dessa nova travessia, 

com base em nossa leitura de mundo, de uma realidade oculta que foi gradativamente 

se revelando. 

Preocupados avançamos no sentido de construir um espaço de aprendizagem que 

fosse salutar para sair da estrutura cotidiana na qual o indivíduo estava inserido, e que, 

pode levar ao desânimo, desinteresse e, entre outras coisas, ao status quo. Para tanto, 

buscou-se a construção de um espaço de aprendizagem, com o intuito de construir um 

lugar em que a aprendizagem dos sujeitos se efetivasse de maneira estruturada e 

planejada por aquele que ensina. Consequentemente, as atividades de ensino são 

entendidas como atividades orientadoras, que fundamentam a organização do ensino 

com o intuito de superar as falhas ocorridas na aprendizagem escolar, possibilitando 

desse modo, melhor articulação e organização dos sujeitos.  

Nesta perspectiva, propiciou uma produção coletiva ao lidar com os saberes que 

faz e se refaz elaborados pelas relações humanas, assumindo, assim, o papel 

organizador e formador dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem 

(D’AMBROSIO, 2005). Desse modo, a primeira ação dos sujeitos formadores foi 

transformar o ensino em atividade que tenha sentido e significado, para assim, 

oportunizar os alunos a promoverem ações de aprendizagem ao construírem caminhos 

para integrar e acessar novos conhecimentos, aguçando assim sua curiosidade, 

descobrindo a possibilidade de uma nova leitura da realidade que a ele se revela 

(FREIRE, 1996). 

O espaço de aprendizagem tem que ser atravessado por contextos como a prática 

social, que são processos comuns às produções realizadas por pessoas em um 

determinado contexto sócio-histórico-cultural em constantes movimentos de mudanças; 

descobertas que ocorrem pelas crianças inseridas no processo de aprendizagem; e 

críticas para observar, compreender, analisar e fazer novas inferências em sua prática e 
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conclusões internas. Para tanto, os grupos focais foram os principais77 substratos para 

compreender o contexto dos participantes e, assim, fomentar as atividades para construir 

e desenvolver o CT. 

Este, o CT, tem forte ligação com o Círculo de Cultura (CC) de Paulo Freire, 

cujas premissas essenciais pautaram a construção e aplicação do CT na rede estadual de 

ensino. Vale ressaltar, porém, que o CC buscou a alfabetização de seus integrantes em 

partes do território brasileiro e em alguns lugares a que Freire, antes e depois do seu 

exílio, participou educacionalmente. O CC propôs uma nova forma de aprendizagem, 

diferente na década de 50, diferentemente dos propósitos dos Parâmetros Curriculares78 

que se estruturam em sala de aula. Freire propôs uma ação efetiva que partia do 

contexto histórico-cultural dos indivíduos, dos sentidos e significados desses indivíduos, 

para que esses, ao fazer a leitura de mundo, se conhecessem e pudessem aprender a ler e 

escrever para sair da condição de sujeitos oprimidos. De objetos ignorantes (ignorados), 

visto pelos opressores, a sujeitos de história, integrando-se à sua história, fazendo parte 

desta e não se adaptando às migalhas assistencialistas oferecidas pelos poderosos 

oportunistas (FREIRE, 1967). 

O método freiriano, busca, por meio do diálogo transformador, fazer com que 

oprimidos se enxerguem como sujeitos como qualquer outro, mas que naqueles 

momentos não possuem técnicas de ler e escrever; e que, no entanto, conscientes dessas 

incompletudes, precisavam ir além, para optar, romper, construir e transformar sua 

história e a dos indivíduos que ali se faziam presente, da sua comunidade do seu estado 

e nação.  

De acordo com o CC realizado por Freire (1967), durante cerca de 45 dias 

objetos se faziam sujeitos, que agora aos olhos das elites tinham o direito de votar, mas 

não de pedir reforma agrária, condição necessária àqueles que vivem da terra para dela 

tirar seu sustento. Seu método possuía cinco pontos nevrálgicos: 

 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 
77 Outros instrumentos foram utilizados, como: questionários, entrevistas, imagens e caderno de campo. 
78 “Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são a referência básica para a elaboração das matrizes 

de referência. Os PCNs foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os 

professores na busca de novas abordagens e metodologias. Eles traçam um novo perfil para o currículo, 

apoiado em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta; orientam os professores 

quanto ao significado do conhecimento escolar quando contextualizado e quanto à interdisciplinaridade, 

incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender” (Disponível em: 

<.http://portal.inep.gov.br/web/saeb/parametros-curriculares-nacionais >. Acesso em: 04 de jun 2015). 
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1. Levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se 

trabalhará [...]. 

2. A segunda fase é constituída pela escolha das palavras, selecionadas 

do universo vocabular pesquisado. 

3. A terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas 

do grupo com quem se vai trabalhar [...]. 

4. A quarta fase consiste na elaboração de fichas roteiro, que auxiliem 

os coordenadores de debate no seu trabalho. Estas fichas-roteiro 

devem ser meros subsídios para os coordenadores, jamais uma 

prescrição rígida a que devam obedecer e seguir. 

5. A quinta fase é a feitura de fichas com a decomposição das famílias 

fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores (FREIRE, 1967, 

p. 111-114). 
 

Com base nesses pontos, fazendo a leitura de mundo dos indivíduos da rede 

estadual de ensino, que construímos o Círculo Tutorial (CT), com referência inicial 

advinda, como dito anteriormente, do CT do projeto cálculo. O primeiro passo foi 

selecionar elementos que compunham o contexto sócio-histórico-cultural dos indivíduos 

para fomentar a formação e atividades a serem desenvolvidas no CT, por meio de 

questionários, entrevistas e grupos focais.  

O segundo passo foi mapear os conteúdos em sala de aula, ao assistir as aulas79 

da educadora responsável pela turma, e planejar o CT. Buscou-se a difícil, mais 

profícua, tarefa de relacionar conceitos matemáticos com suas experiências e vivências 

cotidianas. Desse modo, foi construído um planejamento e roteiro para os tutores 

desenvolverem as atividades junto aos tutorandos. 

O terceiro passo foi capacitar os tutores sobre a perspectiva tutorial, que visa 

uma aprendizagem próxima aos tutorandos ao indicar caminhos salutares para 

observarem, compreenderem e solucionarem as situações propostas, seja posicionando-

se criticamente frente as temáticas, seja desenvolvendo situações a eles propostas. 

Seduzi-los a construírem caminhos não se impacientando com as dificuldades dos 

tutorandos, o que culminaria na entrega de meras respostas. Mas, por meio de um 

diálogo crítico e reflexivo buscar fortalecer a autoestima, confiança e autonomia para 

lidar com as diversidades de situações80. 

 

Implica, não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de 

palavras, de sílabas, desgarradas de um universo existencial — coisas 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
79 Algumas aulas foram assistidas e quando não havia tal ocorrência os tutores informavam as atividades 

desenvolvidas pela professora em sala de aula. 
80 Nas próximas seções serão demonstradas a construção dos círculos tutoriais, o que enfatizará tais 

pontos. 
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mortas ou semimortas — mas numa atitude de criação e recriação. 

Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura 

interferente do homem sobre seu contexto. Daí que o papel do 

educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto, sobre 

situações concretas, oferecendo-lhe simplesmente os instrumentos 

com que ele se alfabetiza. (FREIRE, 1967, p.110). 

 

O quarto passo foi desenvolver o CT, onde a aprendizagem foi construída na 

relação dialógica entre tutor-tutorando, potencializando seus saberes para ampliar os 

fazeres referentes ao conhecimento matemático seja nas situações construídas no CT 

seja em ações do seu contexto escolar ou de vida. Vale ressaltar que o pesquisador atuou 

como observador diante das situações elaboradas no CT, auxiliando os tutores nas 

dificuldades ao conduzir as atividades frente aos tutorandos; e em alguns momentos 

mais reflexivos, em que necessitavam de maior sensibilidade e maturidade para concluir 

determinadas temáticas. 

 

Por isso, a alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como 

uma doação ou uma imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio 

analfabeto, apenas com a colaboração do educador. Todo esse 

movimento seria inexistente se não fosse pautado em ações dialógicas, 

no diálogo formado e transformador (FREIRE, 1967, p.110). 

 

Portanto, em uma breve aproximação freiriana, os coordenadores do CC foram 

chamados de tutores e os participantes, de tutorandos; a busca do contexto não foi por 

palavras-chave, pois os alunos já sabiam escrever e ler, mesmo com grandes 

dificuldades de interpretação e pouca leitura de mundo. 

 

E consegue fazê-lo, na medida mesma em que a alfabetização é mais 

do que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de 

escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas, em termos conscientes. 

É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se 

graficamente. É uma incorporação (FREIRE, 1967, p.110). 

 

Alfabetizar é aqui entendido como o ato de ler as diversificadas situações em 

que o sujeito tem que se posicionar crítica e reflexivamente sobre as situações ao qual é 

submetido cotidianamente. E é nesse viés que a formação do CT se tornou salutar para 

construir conhecimento matemático relacionando com sua prática de vida, com sua 

história que faz e se refaz cotidianamente. 
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Para propiciar momentos críticos e reflexivos o ponto de partida foi o contexto 

familiar, que pauta parte dos dramas latentes da juventude e do contexto sócio-histórico-

cultural dos indivíduos. Por meio de desenhos de seu mundo, fotografias, músicas, 

charges, imagens e vídeos, foi possível definir temáticas para reger o CT, pautando nos 

pressupostos matemáticos vivenciados em sala de aula. Trabalhar os conceitos 

matemáticos foi o início de um trilhar, cuja principal ação foi possibilitar um sujeito 

crítico e consciente de suas ações, que refletisse e se organizasse para fazer a leitura 

de mundo e, assim, começasse a se organizar para, mesmo que de forma 

incipientemente, lutar contra forças opressoras que o impossibilitavam de ser sujeitos de 

sua história, mas objetos para massa de manobra. 

Desenvolver o CT visou contribuir com a formação dos alunos de maneira a 

refletirem criticamente sobre suas ações, seja ao lidar com seus contextos de vida, seja 

sobre os conceitos matemáticos, propiciando uma base que corrobore com a sua 

aprendizagem de maneira holística, aprendendo uns com os outros ao invés de um 

contra o outros, valorizando as diferenças e não as tornando obstáculos para a 

aprendizagem. 

A aprendizagem do CT pode ser caracterizada sob a seguinte forma: o 

conhecimento é uma produção sócio-histórico-cultural apresentada inicialmente pelos 

pais/responsáveis que contribuíram com o desenvolvimento da criança. Compreender 

seus contextos culturais para propor as atividades em grupo, com a ocorrência de 

colaboração/cooperação, foi o objetivo principal, sendo parte fundamental para a 

elaboração do conhecimento; e o papel dos tutores, que são desencadeadores, para o 

desenvolvimento do CT. 

Tal aprendizagem vai além de simples exemplos em sala de aula, no enfadonho 

quadro negro, que recebe luz e não reflete, que carrega em si toda a escrita responsável 

pelo conhecimento e que pouco seduz. Desse modo, faz-se necessário compreender 

porquê, o que e como construir conhecimento (D’AMBROSIO, 2012). A possível saída, 

entre tantas outras, foi construir ações significativas, isto é, que inter-relacionem os 

conceitos matemáticos com ações cotidianas, com as necessidades emergentes, para 

revelar e desvelar a realidade que, em diversos contextos, é seduzida no sentido de 

manipular a verdade para controlar grupos populacionais, para desejos escusos de uma 

minoria opressora. 
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Para tanto, foi necessário fomentar o CT de forma com que os indivíduos se 

sensibilizassem, motivando o processo educacional, que substanciou o suporte por 

meio de instrumentos necessários para formar e informar os sujeitos que socializaram 

ações que promoveram a aprendizagem81. 

Assim, é estando a par da relação entre professor e alunos, em meio a seduções e 

identificações; compreendendo a formação psicológica de grupo, da necessidade 

emergente de uma prática libertadora que promova uma leitura de mundo dos sujeitos 

frente às mazelas societárias e educacionais vigentes a que oprimidos são participantes; 

e  conhecendo, mesmo que parcialmente, as dificuldades, hábitos, técnicas, alguns 

saberes e fazeres, é que caminhou-se pela ilha das sereias, construindo relações mais 

afetivas e sólidas, contemplando-as para satisfazer-se e seguir adiante, conscientes das 

dificuldades que os esperam. Dia após dia, aprendendo, fortalecendo e enfatizando as 

belezas construídas em grupo, contemplamos, seguimos e conseguimos, promover uma 

travessia tão almejada. 

  

DA SEDUÇÃO A TRAVESSIA: CAMINHOS POSSÍVEIS 

 

Por que o aluno não aprende? Por que ele não faz nada em minha aula? Alguns 

professores diriam: “Eles não querem nada com nada, não gostam da escola”, “Esses 

infelizes atrapalham a aula toda”, “Eu explico tudo, e eles não dão a mínima, não 

estou nem aí para eles”; por vezes educandos retrucam “As aulas não têm sentido, para 

que vou aprender isso!?”.  

Esta tênue linha entre ensino e aprendizagem está para além do evidente, 

expressando que na grande maioria das vezes os alunos não gostam da aula do professor 

e gostam da escola, pois simplesmente ela não seduz mais. Por séculos esse mesmo 

método, formatado e justificado, vem se reproduzindo, enquanto um mundo de 

possibilidades emerge. Mas não precisamos ser tão radicais, precisamos saber fazer 

leitura do mundo e do espaço ao qual estão inseridos nossos alunos, para perceber que 

enfileirá-los e pedir silêncio, para que aprendam, durante quase cinco horas, torna-se 

                                                 
81 “A sensibilização se faz através das circunstâncias envolvendo a prática educativa, mediante a análise 

crítica do que possa despertar interesse e motivação. Essa etapa abre caminho para trabalhos e tarefas em 

grupo. O trabalho individual, desvinculado de uma ação social, não tem lugar na escola. De modo efetivo, 

a escola é, coerentemente com a definição de educação que endosso, a oportunidade de se aprender a agir 

em comum, socializando conhecimento e habilidades com um objetivo do grupo, para o que cada 

indivíduo contribuirá com o que tem a oferecer. As atividades de suporte são aquelas que mais se 

assemelham aos conteúdos tradicionais, no sentido de se aprender os instrumentos importantes para 

concretizar a ação comum” (D’AMBROSIO, 1997, p.73-74). 
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agressão aos fervilhantes hormônios e a sua circulação sanguínea, restringindo o diálogo 

e a socialização entre os sujeitos. 

 

Vamos exagerar um pouco para obter um efeito reflexivo: é só 

observar a alegria a qual chegam, a algazarra no portão, os gritos no 

pátio; de repente, toca o sinal e vão, cabisbaixas, para a sala de aula, 

onde ficarão, quietinhas (à força?). Toca o sinal do intervalo, saem 

correndo, esfuziantes, colocando em risco até a própria segurança; 

acabado o intervalo, retornam melancólicas. Hora de ir embora porque 

terminaram as aulas ou faltou um professor? Não querem, ficam pelos 

corredores e portões rindo, brincando, conversando. Precisamos 

despachá-los, pois adoram a escola (CORTELLA, 2000, p.117). 

 

Outros pontos seriam ater-se a que muitos educandos amam a escola por 

inúmeras coisas: pelo alimento que lhes falta em casa; a alegria das brincadeiras; ao 

silêncio sepulcral estabelecido em casa; a socialização de suas angústias, e ao recalque 

das mesmas; a afetividade dos abraços ou toques das mãos, os flertes e beijos 

“suculentos”, ao invés da solidão e carência que falta em seu seio familiar; e da 

“bagunça” do “hiperativismo”, para dizer em outras palavras “eu existo!”, “Olhe para 

mim”, “Eu amo vocês, onde estão vocês?”. O espaço utilizado para ensinar é regido por 

 
[...] confrontos, conflitos, rejeições, antipatias, paixões, adesões, 

medos e sabores. Por isso, essa sala exala humanidade e precariedade; 

a tensão contínua do compartir conduz, às vezes, a rupturas 

emocionadas ou a dependências movidas pelo temor da solidão; 

afinal, ser humano é ser junto, e ser junto implica um custo sensível 

(CORTELLA, 2000, p.124). 

 

O que seduz tais educandos? Difícil responder, haja vista que a resposta à essa 

pergunta permeia diferentes campos construídos socialmente, mas neste vasto universo 

uma torna-se evidente, seu contexto sócio-histórico-cultural em que suas histórias de 

vida e relações são pontes para o conhecimento. Um caminho é estar atento aos 

sentimentos e emoções dos educandos nas relações estabelecidas cotidianamente, para 

que, por meio de bons exemplos e diálogo, possam se organizar e reconduzir suas 

angústias desmotivadoras. 

Cabe aos educadores colocar sua visão de mundo, seu amor, suas vivências para 

que viagem no pensamento de seus educandos e, fazer destes, pontes para enaltecer as 

emoções dos educandos, seduzindo-os ao conhecimento, em qualquer área do saber. 
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Em outras palavras, nós, educadores, precisamos ter o universo 

vivencial discente como princípio (ponto de partida), de maneira a 

atingir a meta (ponto de chegada) do processo pedagógico; afinal de 

contas, a prática educacional tem como objetivo central fazer avançar 

a capacidade de compreender e intervir na realidade para além do 

estágio presente, gerando autonomia e humanização (CORTELLA, 

2000, p.125). 

 

A alegria de ensinar deve estar presente nas ações do formador, pois, 

reciprocamente, receberá aquilo que acredita ser possível. O jogo inconsciente pervade 

o espaço de formação, cabe aí ter a leveza com a qual se ensina e aprende, para que o 

processo transferencial seja positivo e não opositivo. A alegria de partilhar 

conhecimento, de poder ler a beleza do universo imediatamente sensível, suas belezas e 

contradições, seus espantos e encantos, perpassam ao compartilhar a amorosidade para 

com os educandos que carecem de um referencial que os (re)direcione a descobrir um 

mundo novo, atravessando-os, apresentando-os e alertando-os dos caminhos e portas a 

serem abertas ou descobertas. 

Foi assim que o pesquisador/formador buscou formar os tutores, envolvendo-os 

em relações afetivas, com dedicação, confiança mútua, maleabilidade e prazer 

compartilhado, demonstrando que eles eram sujeitos responsáveis por contribuir com a 

aprendizagem de outros, e que suas palavras de incentivos e suas ações formadoras 

eram fundamentais para esse processo. Eles acreditaram que eram capazes, e tal fato era 

possível. Com humildade e paciência, foram se formando e refletindo criticamente, 

encontro após encontro foram aprendendo a se organizar para desenvolver em si 

próprios maiores responsabilidade, autonomia, compreensão, carinho, laços afetivos, 

formação crítica e paciência, porque se acreditou neles. 

 

[...] quando o educador exala gosto pelo que está ensinando, ele 

interessa nisso também o aluno. Não necessariamente o aluno vai 

apaixonar-se por aquilo, mas aprender o gosto é parte fundamental 

para passar a gostar. Seriedade não é, e nem pode ser sinônimo de 

tristeza. O ambiente alegre é propício à aprendizagem e à criatividade, 

desde que não se ultrapasse a sutil fronteira entre a alegria e a 

desconcentração improdutiva (CORTELLA, 2000, p.124). 

 

Nesta perspectiva, até que todos tutorandos soubessem, incessantemente os 

tutores ali estavam, as vezes até cansados, mas felizes por estar contribuindo. Ao 

observarem o crescimento dos tutorandos, no CT e na sala de aula, preocupados com 
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que todos aprendessem, os tutores incentivavam, demonstrando por meio de palavras: 

“Se nós conseguimos, vocês também conseguem! ”, “Vamos só falta um 

pouquinho”, “Acredito em seu potencial”, “Você tem que ter confiança, se 

você tiver você consegue”. Estes seduziram os tutorandos, demonstrando sua 

competência em solucionar suas dificuldades; maturidade para ensinar e a receber 

críticas; autonomia para ensinar e dar bons exemplos com referência na sua formação 

sócio-histórica-cultural; responsabilidade e respeito às diferenças e dificuldades ali 

expressas, aplaudindo-os com um largo sorriso no rosto. Em suma, construíram 

caminhos para que os tutorandos se identificassem com os mesmos, possibilitando, 

assim, obterem conhecimento e fazerem a travessia para a cultura, fazendo-se 

exemplo. 

 
No lugar dessa relação, o tamanho, arranjo e localização dos móveis 

não têm muita importância, desde que a partilha seja agradável e justa. 

Cada um dos envolvidos nessa situação traz o que já tinha para trocar, 

só que a troca não deve levar a perdas; por ser uma repartição de bens, 

todos precisam esforçar-se para que cada um fique com tudo 

(CORTELLA, 2000, p.123). 

 

E nessa insistência educacional reflexiva e crítica os tutorandos e tutores foram 

deixando os medos e o não consigo de lado. Os tutorandos, inicialmente tímidos, 

começaram a socializar seus conhecimento com os outros (Trebeh), suas dificuldades de 

se posicionar e olhar nos olhos, que, por diversas vezes, atestavam sua incapacidade; 

começaram a refletir criticamente e terminarem as atividades, que muitas das vezes, em 

sala de aula nem era iniciada, alguns mais rápidos que outros devido a confiança 

adquirida (Valente); outro que estavam para ser expulso do colégio, que com lágrimas 

nos olhos pedia ajuda, empenhou-se, aprendeu e surpreendeu em curto espaço de tempo 

(Pimenta); e outros com o passar do desenvolvimento, adquiriram mais maturidade, 

possibilitando modificar sua postura, não apenas com relação aos conceitos 

matemáticos, mas na forma de lidar com sua família (Bia), entre outros. Tutores e 

tutorandos que sem pedir movimentaram a turma, sem exigências, pois perceberam que 

eram capazes de ir além, aprender mais, e contribuir com a aprendizagem de outros  

Tais ações foram um esforço para lidar com as imposições dos governos, escola 

e falta de referência familiar, possibilitando a criação de espaços efetivos (CORTELLA, 

                                                 
 A travessia Indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta ao peito 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
 A chegada Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 
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2000), já que, como sujeito, discordante de como a sociedade se organiza e, 

principalmente, o processo formativo dos indivíduos, buscou uma formação ampla que 

desse vida e forma a uma pequena parte da sedutora e bela matemática por meio do 

viver em conjunto, ao enaltecer a beleza das diferenças, elaborando caminhos 

educacionais salutares. O CT substanciou essa formação cujo atores foram tutores e 

tutorandos. 

Entretanto, para não ocorrer mal-entendido com as reflexões acima, não 

pretendemos dizer que a culpa das mazelas educacionais é do educador, eximi-lo da 

culpa também não é saída, buscaremos refletir um pouco, pois o Pesquisador/Formador 

deste projeto conseguiu construir tais atividades por meio de formações continuadas, 

fato essencial para modificar sua forma de contribuir com a aprendizagem dos 

educandos. 

 Como ser que contribui para a formação dos indivíduos, o educador, precisa de 

princípios, atitudes e ações para contribuir com a formação do outro. E acreditamos que 

em grande parte tal fato advém da formação continuada do educador, para que o mesmo 

(re)pense certas ações na hora de educar. Contudo, como ter uma formação eficiente se 

o Estado/Governo, por meio da secretária de educação, não investem em formações 

eficazes para os educadores? Ao participar de formações geridas pela secretária de 

educação, observei em meu caminhar, que em alguns cursos os profissionais que 

ministram as atividades são professores que deixaram a sala de aula por se frustrarem 

nas mesmas, e recorriam à outros cargos, muitas das vezes despreparados, isto é, não 

tinham formação para tal pleito, buscando formar aquilo que em grande parte das vezes 

não aplicam e não vivenciam em sala de aula. Em uma dessas formações um ministrante 

perguntou se os alunos das escolas estaduais recebiam livros gratuitos, com tal arguição 

podemos inferir o quanto tal “formador” pouco compreende a realidade ao qual busca 

formar, demonstrando o descaso que os professores vêm sofrendo com o processo 

formativo oferecido pelo estado. 

Quando os profissionais buscam uma formação além das oferecidas pelo 

governo, seja especializações, mestrados ou doutorados, estes não possuem o devido 

apoio por parte do estado, que dificilmente libera os profissionais para se dedicarem a 

tais formações, e quando este o fazem tem que administrar tanto as atividades 

formativas quanto as atividades em sala de aula, levando muitos a desistir antes mesmo 

de tentar. Ao buscar formação para além das oferecidas pelo Estado/Governo os 
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professores enfrentam resistência por parte desta instituição, cabendo ao professor 

buscar por conta própria. 

Buscar a formação por meio do mestrado ministrando aulas na rede estadual não 

foi tarefa fácil, houve um dispêndio de energia, que muitas das vezes nos levam à beira 

de ataques de nervos, com muitas noites mal dormidas, com espaço de tempo reduzido 

para repor energias, foi o caminho percorrido, em um esforço, para possibilitar 

transformações a si próprio e a forma de construir suas aulas nos espaços efetivos de 

aula que possibilita elaborar e desenvolver atividades diferenciadas aos educandos que 

estão carentes por atividades que os levem a pensar e repensar suas ações cotidianas. 

Construir os círculos tutorias para a obtenção de novos significados, de 

temáticas, foi tarefa difícil, posto que modificar a tradicional forma de se dar aula, 

ressignificá-la, gera certo esforço. Por vezes, um esforço solitário, de construir, entre 

leituras e ações esperançosas, ações que sejam cheias de sentido e significados para os 

educandos, e mesmo assim ser atravessado pela tênue tensão de não atingir os objetivos 

propostos. 

Assim sendo, observamos professores cansados da pouca estrutura oferecida 

pelo Estado/Governo, esgotados pela da falta de respeito dos alunos, fruto da 

desorganização familiar que por sua vez geralmente ocorre por ações ineficientes do 

governo com pouco investimento no âmbito educacional e social dos indivíduos; e 

cansados de si próprio por estarem reproduzindo ações arcaicas que mantém a relação 

quase melancólica estabelecida entre o professor que deposita acúmulos de conteúdos e 

o aluno que finge aprender. Esta relação fica presa, desse modo, em um círculo vicioso 

que não seduz ambas as partes, daí os conflitos, ocasionando, cada vez mais, a evasão 

dos alunos e aos profissionais da educação a ficarem doentes e desistirem da profissão. 

Outro ponto crucial são as pressões impostas aos educadores para alcançarem, 

por meio dos alunos, resultados em avaliações externas ao qual os governantes são 

submetidos, buscando, desse modo, atestar sua capacidade de gerir educacionalmente o 

Estado, a custa daqueles em que a sociedade deposita a esperança para a formação 

cidadã de seus filhos. Visto quase como heróis, responsáveis pela formação societária, 

formadores de opinião, mas não valorizados profissionalmente. Ideologias até ensinam 

sutilmente que tal atividade é doação, por isso o jargão “ estou dando aula” ser 
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recorrentemente utilizado pelos profissionais da educação, desvalorizando suas ações e 

a si próprios enquanto educadores. 

Neste contexto, os educadores precisam, insisto, investir em sua formação 

continuada para construírem cada vez mais ações que propiciem formações mais 

significativas, não apenas os para os educandos, mas para si próprio para vivenciar a 

beleza do processo educacional. Tal fato, foi essencial para que o Pesquisador/Formador 

construísse e desenvolvesse juntos com os tutores um modo diferente de contribuir com 

a formação de outros. 

Após algumas reflexões e diante das formações dos círculos tutorias e grupos 

focais, seguiremos com as perguntas: o que ficou de significativo? No último grupo 

focal, as entrevistas pós-diagnósticas dos tutores, tutorandos e dos educadores, bem 

como alguns questionários dos professores de outras áreas do saber possibilitaram 

comprovar modificações salutares, isto é, fazer a travessia destes educandos para cultura 

de maneira crítica e reflexiva? Os referenciais adotados e metodologias conseguiram e 

possuem entre si um diálogo transformador? É onde conduziremos as análises 

posteriores. 
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A CHEGADA 

NESTA ESTRADA NÃO NOS CABE CONHECER OU VER O QUE 

VIRÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

 

Toquinho 
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APÓS O CÍRCULO TUTORIAL, MAIS UM GRUPO FOCAL... 

Em grupo promovemos inúmeras travessias ficando os seguintes questionamentos: 

promovemos travessias para quê? Onde chegamos? O que ficou de significativo? 

Algo mudou ou nada mudou? O movimento percorrido desta pesquisa foi salutar? E 

para o quê e para quem? Os caminhos adotados foram salutares? (...) iremos refletir 

criticamente sobre a última atividade em grupo, o Grupo Focal 3 (GF3), que 

abarcou o que ficou de significativo com referência nas palavras dos tutorandos e 

tutores; nos questionários dos professores, em especial a de matemática; e alguns 

dos relatórios feitos pelos tutores que analisavam as condutas dos participantes em 

sala de aula. 

Professores 

Tutorandos 

Tutores 

O que ficou 

de 

significativo? 

JOGO DE EMPURRA? 

A família, a Escola e o  

Estado/Governo, 

instituições 

desorganizadas que 

sobrecarregam 

educandos e 

educadores. 

DIÁLOGOS 

(...) um possível diálogo 

entre a etnomatemática, 

psicanálise e a pedagogia 

libertadora de Freire em 

busca de novas formas de 

aprendizagem. 

ENTREVISTAS 

Cerca de um ano se 

passou, travessias 

foram feitas e 

caminhos foram 

seguidos, então, o que 

ficou de significativo? 

Sob o olhar dos 

sujeitos, tutores, 

tutorandos e 

pesquisador/formador 

é que partiremos para 

contar um pouco mais 

da história desses 

sujeitos, daqueles 

sujeitos, que no 

espaço educacional 

aprenderam e 

aprendem... 
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NESTA ESTRADA NÃO NOS CABE CONHECER OU VER O QUE VIRÁ 

 

“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos”. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

DA TRAVESSIA A CHEGADA: ONDE CHEGAMOS MESMO? 

 

 Após a travessia pelo mundo sedutor e encantador das sereias já não podemos 

ser os mesmos, pois adquirimos experiências. Inicialmente, anestesiados de prazer 

contemplamos sentados em um convés a calmaria do mar passando por horas 

silenciosamente, observando todas as vivências e experiências até o presente momento. 

Para onde ir agora? Após tantos movimentos, um parece ser almejado: Ítaca. Mas o que 

é Ítaca1? Entre vários outros significados, aqui esta será compreendida como um lugar 

de saída e chegada, apenas chegada ou novas travessias. A primeira diz do espaço 

querido em que vivemos e por diversas situações decidimos conhecer algo novo 

diferente, que não era encontrado naquele espaço, ou pelos menos, achavam que não 

seria possível, mesmo que ali estivesse. O mundo lá fora nos encanta e as experiências 

nos seduzem, principalmente quando nossa insatisfação não cabe mais em nosso peito. 

Assim, podemos adquirir inúmeras experiências (des)prazerosas e simplesmente voltar 

para o local que pulsa nossa existência com um novo olhar, mais maduros e conscientes 

de nossos gostos e limitações, ou não. 

 A segunda Ítaca pode ser vista como um ponto de chegada, que saímos de 

situações que não nos satisfaziam mais, decidindo descobrir e conhecer. Podemos 

encantar e decidir por lá ficar ou, por diversos motivos, não conseguir mais retornar, 

seja por estar sem condições ou medo do passado que outrora nos afugentou e que não 

queremos ter mais contato. 

 A terceira Ítaca é aquela que diz que a travessia não para, ela é contínua 

seguindo o fluxo da vida em um incessante processo de alquimia, de transformar-se e 

que as vivências e histórias são sempre incorporadas em nosso ser construindo novas 

pontes que propiciam novas e infindáveis travessias. 

                                                 
1 Ítaca é uma das ilhas gregas, situada no mar Jônico cuja localização reside na prefeitura de Cefalônia, 

periferia das Ilhas Jônicas. Está representa o local almejado por Ulisses que o conduzirá a regressar em 

intensas travessias para reencontrar sua amada esposa Penélope. 
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 Apesar de existirem diversas Ítacas, cabe a cada um de nós encontrarmos nosso 

porto seguro, a terra firme, atravessando caminhos em contato com os outros, buscando 

ora encontrar o lugar que nos satisfaça, “preenchendo” a falta que nos resta ao peito, 

ora inconscientemente almejamos não preencher, e nem seria possível, pois seria retirar 

o sentido da vida. Podemos ser ajudados ou ajudar e contribuir com diferentes 

travessias, ou não, cabe a nós a fazermos escolhas. Desse modo, se optarmos em 

aprendermos ao vivenciar o novo, o desconhecido, que carreguemos o olhar curioso 

para se lançar em travessias e nelas se transformar ao construir novas formas de 

relacionar e viver sabiamente dia após dia, e se um dia desejarmos retornar, que 

tenhamos em mente, o quanto teremos vivido intensamente ao transformar nosso eu, e 

que novas travessias nos aguarda em nosso regresso. 

 Em grupo, promovemos inúmeras travessias ficando os seguintes 

questionamentos: promovemos travessias para quê? Onde chegamos? O que ficou de 

significativo? Algo mudou ou nada mudou? O movimento percorrido desta pesquisa foi 

salutar? E para o quê e para quem? Os caminhos adotados foram salutares? 

 Em busca de compreender elementos e apontamentos que compõem respostas, 

iremos refletir sobre a última atividade em grupo, o Grupo Focal 3 (GF 3), que abarcou 

o que ficou de significativo com referência nas palavras dos tutorandos e tutores; os 

questionários dos professores que visou verificar se houve melhorias individuais dos 

tutores e tutorandos e a se contribuiu com a sala de aula como um todo, em especial, a 

de matemática; e alguns dos relatórios feitos pelos tutores que analisavam as condutas 

dos tutorandos em sala de aula e da turma como um todo. 

 

O que ficou de significativo: uma reflexão geral 

 

 O GF 3 (APÊNDICE IV) foi desenvolvido após o último Círculo Tutorial (CT), 

com o intuito de compreender qual a percepção e que resultados significativos ficaram 

na formação dos tutorandos2. Os presentes foram o Tutor e os tutorandos Bia, Valente, 

Trebeh e Telles3. 

                                                 
 A travessia O indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta-lhe ao peito 
2 Vale ressaltar que os questionamentos sobre a escola, inicialmente, foram utilizados em A travessia Um 

menino caminha e caminhando chega no muro, pois não pode ser realizada no GF 2 devido ao tempo. 
3 A Tutora e o Pimenta, não compareceram no GF 3 e não deram justificativa. 
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 A primeira atividade desenvolvida foi responder à pergunta: O que o Círculo 

Tutorial tem contribuído para você?4 (AF GF 3). De maneira unânime todos 

responderam que tem ajudado nas aulas de matemática, já Valente e Trebeh expõem, 

respectivamente, que não só com a matemática mais em seu dia a dia, como comprar 

algo no mercado; e muitas coisas não apenas na matemática5. Outros pontos enfatizados 

pelos tutorandos é que sempre podem contar com o CT, segundo os mesmos tal grupo 

ajuda na resolução de exercício em sala de aula, na compreensão histórica da 

matemática e na aprendizagem, pois as explicações são “calmas”, ou seja, respeitam o 

tempo de aprendizagem dos mesmos. Abaixo segue suas respostas: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resposta da tutoranda Valente. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Resposta do tutorando Trebeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Esta pergunta não consta no roteiro do GF 3, o intuito foi que os mesmos confirmassem suas afirmações 

durante o GF 3, por meio da escrita e do diálogo, e mais, observar seu houve ou não contradição e ter de 

obter uma quantidade maior de informações. 
5 Nesta resposta os tutorandos não expôs quais são estas coisas. 
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Figura 3: Resposta da tutoranda Bia. 

 

 

 

 

Figura 4: Resposta do tutorando Telles. 

 

Outra atividade para melhor compreender tais pontos foi: Faça um desenho da 

matemática de como você à via antes do Círculo Tutorial. E faça um desenho de como 

você vê a matemática depois do Círculo Tutorial. A proposta era que representassem, 

por meio de um desenho, como viam a matemática velha e a nova, para tanto 

desenharam algo que representa a matemática aprendida antes das atividades do CT e, 

posteriormente, elaboraram outro desenho que representa como estes observavam a 

matemática após o CT, observando pontos evidentes e/ou não tão evidentes. Os 

primeiros desenhos a serem analisados são de Trebeh: 
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Figura 5: Matemática “velha”, antes do CT, segundo Trebeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Matemática “nova”, depois do CT, segundo Trebeh. 

 

 Podemos observar que as figuras acima demonstram que a matemática está 

correlacionada à sala de aula. Tal fato ocorre por se correlacionar a existência da 

matemática apenas na sala de aula. Portanto, é notável que a matemática velha, 

aprendida antes do desenvolvimento das atividades do CT, era vista como algo difícil e 

desorganizado, como impositiva, o que expressa o imperativo frasal “Entregar hoje”, 

sem reflexões críticas, se transformando em algo quase impossível. Segundo o mesmo, 

“Quando eu entrei
6

 era o plano o cartesiano, eu não sabia de nada. Eu 

                                                 
6 Quando passou a ser aluno regular do colégio. 
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ficava me perguntando de onde ela tirava aqueles números” (GRUPO 

FOCAL III, p. 11). 

 Com relação à figura da matemática nova, isto é, a nova forma de observar a 

matemática atualmente, podemos perceber que a sala e o quadro “negro” são os 

mesmos, contudo ele está mais organizado, reduzindo sua complexidade, tornando-se 

mais compreensivo e claro, sem frases impositivas e, principalmente, cheio de contas 

aritméticas simples e fáceis de serem resolvidas, tais fatos levam-nos a inferir que a 

compreensão de Trebeh frente as atividades propostas melhorou bastante, algo que está 

correlacionado com o aumento de sua estima, confiança e autonomia, que foram 

expressas processualmente nas realizações dos círculos tutoriais; outro ponto, é que esse 

buscou identificar com os tutores por meio do grupo para estar no mesmo nível dos 

mesmos, pois estes tornaram-se o objeto a ser seguido, a referência para seus estudos, 

pois estes estavam presente para retirar suas dúvidas acerca dos conceitos matemáticos 

das temáticas dos círculos tutoriais, Trebeh diz: “Agora eu estou entendendo 

melhor (...). Porque às vezes a gente perguntava e a professora não 

respondia” (GRUPO FOCAL III, p.11). Sutilmente, diz que suas respostas eram 

sanadas não pela professora, mas pelos tutores. O que pode expressar que o CT 

possibilitou clareza quanto à forma de compreender a matemática, sem regras 

impositivas, mas reflexivas, tornando compreensivas as atividades a serem resolvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Matemática “velha”, antes do CT, segundo Valente. 
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Figura 8: Matemática “nova”, depois do CT, segundo Valente7. 

  

 A tutoranda Valente demonstra por meio da figura que como aluna em sala de 

aula não consegue entender o que a professora explica, tornando-se um “Blá, Blá, Blá” 

sem sentido e significado, deixando-a nervosa e irritada, como podemos perceber em 

sua expressão na figura que representa a matemática “velha”. Esta, sobre a matemática 

“velha”, diz “Eu desenhei a professora
8

, eu não aguento ficar olhando para 

cara dela, me dava ódio” e “Um tédio, um saco, eu odiava a matemática” 

(AF GF 3). Assim, podemos perceber que havia um diálogo de A sobre B (FREIRE, 

1987), em que a professora ministrava as aulas e, a aluna por não entender, gerava uma 

relação ambivalente, entre aquele que ensina e o que busca aprender, pela não 

compreensão, podendo diminuir sua autoestima, confiança; aumentar seu complexo de 

inferioridade frente aos outros alunos, entre outros. Desse modo, uma solução para a 

educanda era se refugiar em algo que está cada vez mais corriqueiro em sala de aula, o 

celular (na figura 7 o desenho da aluna segura um celular), pois, se a aula não seduz, as 

redes sociais e programas de internet podem ser caminhos sedutores. 

 No desenho em que Valente expressa a “nova” (figura 8) matemática, podemos 

observar que corresponde à mesma sala de aula anteriormente desenhada, contudo o 

“Blá, Blá, Blá” deixa de ser incompreensivo estabelecendo assim novos diálogos. O 

sedutor celular perde espaço e o interesse da educanda pela aprendizagem converte-se 

em buscar compreender os conteúdos ministrados, mesmo que a aula e o método da 

                                                 
7 Balão de fala da professora: E é assim que se faz a conta. Balão de fala da aluna: Hum! Não sei muito, 

mas tô tentando. 
8 No lugar da palavra professora a mesma diz o nome da educadora. 
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professora sejam os mesmos, pois mudou-se a confiança, a autoestima, melhorou a 

autonomia e os interesses, seja em seu aprendizado seja com relação à professora, e 

mais, o modo que compreendem e dialogam com a matemática, fato que foi 

oportunizado pelo CT. É o que diz Valente: “Quando eu tenho interesse é bom, 

porque tudo quando tem interesse é bom” (AF GF 3). Outro ponto a ressaltar é 

que no primeiro desenho, quando Valente não conseguia dialogar e entender a 

professora tanto professora e aluna estão representadas na mesma proporcionalidade, 

isto é, as figuras humanas possuem quase o mesmo tamanho; já no segundo, a relação 

modifica, a professora está grande frente Valente, o que pode levar a entender que a 

tutoranda está respeitando e vendo-a como uma autoridade que pode contribuir de forma 

significativa com sua aprendizagem. No balão que representa a fala da Valente a mesma 

expressa: “Hum! Não sei muito, mas tô tentando”. Demonstra, assim, um desejo 

de aprender para também ser reconhecida por aquela que demonstra os caminhos: “E é 

assim que se faz a conta”. 

 O próximo desenho foi construído por Bia que busca representar a sala de aula 

antes e depois dos círculos tutoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Matemática “velha”, antes do CT, segundo Bia. 

 

 

 

 

 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   255 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Matemática “nova”, depois do CT, segundo Bia. 

 

 A tutoranda Bia também representa a matemática “velha” com base na arcaica 

exemplificação da sala de aula, ou seja, alunos em frente ao gigantesco, quase um 

“monstro”, quadro “negro” com a professora com giz e apagador ou, nas mais modernas 

escolas das redes estaduais, lousa e pincel atômico. Os conteúdos são colocados no 

quadro, a professora fica em silêncio, pois lhe falta diálogo com todos os alunos, 

consequentemente, quando a ausência de diálogo não se dá voz aos alunos, pois não se 

sabe ouvi-los. Desse modo, o desenho denuncia que todos os alunos ficam com dúvidas, 

sem entender, sem dialogar com a professora e com os conceitos matemáticos, o que é 

expresso pelos pontos de interrogações nos balões acima da cabeça dos alunos (figura 

9). “É quase a mesma coisa dele, eu desenhei aqui antes do Círculo 

Tutorial, eu não tinha muito interesse e eu não gostava de perguntar 

porque a professora falava que qualquer idiota sabia disso”, diz Bia (AF 

GF 3). Podemos observar nesta frase a ruptura com o diálogo enfatizado pelo trecho, 

uma vez mais, “qualquer idiota sabia disso”, o rebaixamento dos alunos frente 

suas dificuldades. 

 Já na “nova” matemática, a sala (figura 10), os alunos e suas disposições são as 

mesmas, contudo a interrogações são trocadas por pontinhos que representam o diálogo 

dos alunos para com a professora que agora também dialoga, diferentemente da 

primeira figura em que só observava. “Agora eu aprendo mais rápido, você 

explica de onde surgiu” (AF GF 3), expõe Bia. Tal fato pode ter ocorrido devido à 
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tutoranda e outros, tutores e tutorandos, ter melhorado sua confiança, autoestima e 

autonomia onde estes aprenderam, por meio do CT, a expressarem suas dúvidas e 

angústias, possibilitando novas formas de diálogo com a professora, que 

consequentemente, soube valorizar e respeitar os saberes dos educandos, modificando 

sua forma de atuar em sala de aula, principalmente, frente às dificuldades dos 

educandos. 

 A próxima análise é sobre as frases de Telles, que tenta desenhar, mas diz que 

não consegue. 

 

 

 

 

Figura 11: Matemática “velha”, antes do CT, segundo Telles. 

 

 

 

 

Figura 12: Matemática “nova”, depois do CT, segundo Telles. 

 

 Por fim, Telles ao não conseguir desenhar, pede para escrever sobre, assim diz 

que “Antes de eu conhecer esse projeto eu não entendia nada de 

matemática, não muitas coisas, como agora” (GRUPO FOCAL III, p.11) e 

que “Agora eu aprendi coisa que eu pensava que nunca ia dar conta” 

(p.12. Ao ser questionado, o mesmo diz: “Eu não tinha nem interesse, nem 

sabia como funcionava nada, nunca que eu ia saber. Na sala eu nem 

olhava na cara da professora porque eu não gostava dela” (p.12) e “Depois 

que eu entrei no seu projeto eu passei a gostar mais da matemática, eu 

aprendo mais. Você explica muito bem” (p.12). Podemos observar, mais uma 

vez, que a prática docente não consegue construir um diálogo salutar com os educandos 

gerando desinteresse por parte dos educandos, tal fato pode ocorrer pelo fato do 

professor prepara-se para dar aula, que amplamente tem se resumido na resolução de 

exercícios matemáticos, não se preocupando com o contexto no qual os educandos 

encontram suas dificuldades vivenciadas. O que ocorre é uma suposição que, se aquele 
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indivíduo que está em sala de aula, em determinada série, tem por obrigação aprender os 

conteúdos que ali se ensina com base nos parâmetros curriculares, contudo estar em 

determinada série não expressa as dificuldades que os educandos possuem e se estes 

conseguem compreender certos conceitos matemáticos, entender o contexto sócio-

histórico-cultural, enfatizamos, é um dos caminhos para propiciar uma formação 

qualitativa para os educandos que não cometa equívocos desnecessários. 

De todos os tutorandos, Telles, foi o que mais apresentou dificuldades em 

resolver atividades, expor seus pensamentos e desenvolver as atividades, mesmo assim 

conseguiu melhorias ao perceber uma forma diferente de estudar e compreender os 

elementos matemáticos. 

 Após esse momento de análise das matemáticas “novas e velhas”, refletir-se-á 

sobre outras ações construídas no GF 3. Assim, foi assistido vídeo Nature by numbers 

de Cristóbal Vila9. Esse vídeo demonstra os conceitos matemáticos estudados em nossa 

natureza, sequência de Fibonacci, razão de ouro, padrões que variam de angulações 

existentes entre sementes de girassóis até os encaixes hexagonais que constituem a 

visão de uma libélula. Tal vídeo possibilita que sensibilizemos nosso olhar para 

compreender que os conceitos matemáticos desenvolvidos e aprendidos estão presentes 

na natureza, pois ao fazer a leitura de mundo matematizamos por meio de equações, 

expressões algébricas, entre outros. Conhecemos para intervir e melhorar nossa 

qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA >. Acesso em: 28 de maio de 

2015, às 11h05min. 
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Figura 13, 14 e 15: Retiradas do vídeo Nature by Numbers. 

 

 Na sequência, foi feita a pergunta “[o] que vocês acharam do vídeo?”, à qual os 

mesmos respondem: 

 

Pesquisador/Formador: Liga a luz, por favor. Eu gostaria de saber o 

que vocês acharam do vídeo. 

Bia: Mostrou o “negócio” lá de Roma, o do espiral. Eu gostaria de 

saber quem fez isso aí porque é “ninja”. 

Valente: Mostra que onde a gente nem imagina tem matemática, eu 

gostei demais. 

Telles: Eu gostei, porque vê a matemática como uma coisa 

extraordinária, a matemática está presente em tudo (GRUPO FOCAL III, 

p.12). 

 

 Posteriormente, outro questionamento é feito: “Como foi o processo de 

aprendizagem do Círculo Tutorial?” Em que os mesmos responderam que 

 

Bia : Foi bom. 

Valente: Antes eu ficava “brisando” nas aulas da professora. Eu via 

o interesse do Tutor na aula de matemática e eu não tinha esse interesse. 

Eu ficava pensando como eu fui idiota nas aulas dela, porque eu aprendi 

coisas novas no seu projeto, matemática está presente em tudo, me fez 

olhar com novos olhos. 

Bia: Eu melhorei bastante, para mim conta muito o professor, eu 

estava com raiva de matemática por causa dela (...). 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   259 

  

Telles: Eu não tinha vontade de aprender, eu não gostava da 

professora por isso eu nem tinha interesse. Eu gostava de ficar aqui 

aprendendo com você. 

Pesquisador/ Formador: E você? 

Hebert: Eu gostei, eu vi que em quase tudo tem matemática (GRUPO 

FOCAL III, p.12-13). 

 

 Podemos observar que tais fatos enfatizaram os desenhos e frases escritas pelos 

tutorandos anteriormente, que observavam a sala de aula e a professora sem interesse. 

Entretanto, com o desenvolvimento do CT propiciou que modificassem a forma de 

compreender os conceitos matemáticos e a forma de aprendizagem, o que, de certo 

modo, contribui para a melhoria da aprendizagem dos indivíduos e, consequentemente, 

com o modo de relacionar com a professora e os conteúdos, daí utilizarem o passado em 

suas reflexões “eu não gostava”, “estava com raiva”, “eu ficava pensando”. Quando 

adquiriram mais independência e autonomia compreenderam que também eram 

responsáveis por sua aprendizagem, reavaliando a culpa (in)devida sobre a professora. 

Tal fato fica bem expresso quando Valente diz: “Eu ficava pensando como eu fui 

idiota nas aulas dela”. Os tutorandos compreendem que também são responsáveis 

por sua aprendizagem, e mais, que seu empenho e interesse são salutares para esse 

processo. 

 Para finalizar o momento do vídeo, o pesquisador/formador, perguntou aos 

tutorandos o que eles acharam do processo de aprendizagem construído pelos tutores, 

em que os mesmos respondem prontamente: 

 

Bia: Foi legal! Vocês explicam super bem, poderia até tomar o lugar 

da Professora/Matemática. 

Valente: Eu via o Tutor como o “nerd” da sala, agora eu acho que 

eles explicam super bem e nós nos aproximamos dele, eu vejo que nós temos 

a mesma idade, mas não tem o mesmo interesse. 

Telles: Eu achei bom, os meninos são bons para explicar, eles me 

incentivaram muito. Eu sempre gostei de estudar, mas matemática eu 

tinha muita dificuldade. 

Valente: Eu queria que o Tutor virasse professor de matemática 

(Risos). 
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Bia: “Multiplica Senhor!” (Risos) (GRUPO FOCAL III, p.13). 

 

 Em seus discursos fica cada vez mais claro que o processo de liderança do 

grupo, representado pelos tutores por meio de traços de identificação, se estabeleceu 

entre estes e os tutorandos. Nesta perspectiva, os tutores foram sendo “colocados” no 

lugar da professora, o que possibilitou uma relação de respeito e confiança, em que os 

tutores eram capazes de ensiná-los e estes, os tutorandos, eram capazes de aprender.  

Desse modo, percebemos que não apenas inconscientemente, mas 

conscientemente, os tutorandos afirmam que os tutores poderiam ser seus professores. A 

possibilidade de tal ocorrência dar-se-á pelo fato dos tutorandos observarem os tutores 

como autoridades que contribuíram com suas angústias, anseios e dificuldades. Os 

tutores tornam-se um substituto psicológico e físico, com referência na figura do 

educador, o que possibilitou aos tutorandos se espelharem para conseguirem o que 

“almejavam” ter: atenção, cuidado, ajuda individualizada, diminuição da ansiedade, 

confiança, autonomia, entre outras.  

Neste contexto, os círculos tutoriais possibilitaram aos tutorandos, durante todo 

o processo formativo, observar as relações de modo a contribuir com a aprendizagem e 

compreender, por meio dos conceitos matemáticos, novas maneiras de observar o 

espaço a sua volta. “Valente: Aquele dia da foto quando eu sai daqui eu 

ficava observando as imagens, eu não tinha muito interesse em 

matemática, hoje eu vejo com outros olhos” (GF III, p.14). Aprender a gostar 

da matemática é fundamental para oportunizar a aprendizagem da mesma e, tal fato, 

pode ocorrer quando se há diálogo com os educandos, ao estar preocupado em formar 

gente e não coisas, para não os alienar a reprodução automática, repetitiva e sem 

reflexão crítica dos conteúdos em sala de aula.  

Outro ponto a ser refletido foi com a charge que expressa a falta que sentimos 

em nosso peito e que constantemente buscamos preencher com inúmeras possibilidades 

encontradas em nosso espaço cultural. 

 

 

 

 

                                                 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
 A travessia O indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta-lhe ao peito 
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Figura 16: Buraco no peito. 

 

 O intuito foi que os mesmos refletissem sobre suas dificuldades matemáticas ou 

situações cotidianas e se estas dificuldades puderam ser parcialmente preenchidas em 

um determinado espaço e em um período de tempo, compreendido durante o período 

das atividades desenvolvidas neste trabalho. Primeiramente, alguns tutorandos 

compartilharam o que entenderam da figura acima. 

 

Valente: Bonitinho! 

Bia: Nossa! Complicado! (...). 

Valente: Eu vou chorar agora, eu choro toda vez (...). Porque às 

vezes nós não temos o que queremos, então nós tentamos preencher esse 

vazio com outra coisa, outros amores e outras pessoas. 

Trebeh: Eu acho que ele não precisava preencher com nada, ele era 

feliz com ele vazio. 

Pesquisador/ Formador: E você, prefere deixar vazio? 

Telles: Eu acho que é melhor deixá-lo vazio do que preencher com 

alguma coisa e sofrer depois (GF III, p.14-15). 

 

 Ao analisar tais falas, podemos perceber que falar sobre a falta que pervade 

nosso ser é indesejável e gera angústias. Sentimos a necessidade de buscar algo melhor 
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constantemente para suprir tal falta. Contudo, reconhecer a existência da falta e, 

posteriormente, posicionar sobre a mesma pode deixar alguns estarrecidos, outros 

silenciosos e até com vontade de chorar. Fica difícil rejeitar tal ideia, haja vista que, 

para a grande maioria, a formação se pautou em buscar algo melhor, mas dificilmente 

oportunizou que refletíssemos o porquê disso, para que isso e se realmente 

precisaríamos desse algo melhor (melhor para quem?). 

O medo do sofrimento expresso pelos tutorandos, enfatizado, uma vez mais, na 

última citação por Trebeh e Telles, possibilita refletir sobre uma sociedade que tem 

medo de sofrer e que a cada dia que passa se agarra em remédios, drogas (de modo 

geral) e relações frágeis para a obtenção de prazer imediatistas e passageiros. As opções 

“não preciso disso” ou “não fazer parte de determinados grupos” não são bem aceitas na 

sociedade, não ter rótulos incomoda as pessoas. Talvez possa ser pelo medo de sofrer 

sozinho sem ter um algo que o conforte durante o breve perpassar, (in)conscientemente, 

sobre esta terra. Vale ressaltar que promover ações severas para não cair em sofrimento 

se torna um próprio sofrimento, se isolar e não conviver com o outro seria o mesmo que 

negar sua existência, já que esta só ocorre na presença do outro. Temos inúmeras 

possibilidades e nenhuma delas irá nos satisfazer por completo, pois somos seres 

inconclusos. 

 No segundo momento, os tutorandos expõem se o CT ‘preencheu’ um pouco a 

falta de compreensão sobre os conteúdos específicos de matemática até então estudados. 

 

Valente: Pela matemática sim, porque hoje eu tenho mais interesse. 

Trebeh: Pela matemática ajudou bastante, mas eu quero melhorar 

porque no futuro eu quero abrir uma montadora de carro, uma 

montadora brasileira, porque até o Japão que é menos que o Brasil tem 

mais recursos do que aqui (GF III, p. 15-16). 

 

 Poucas falas e afirmações por gestos compuseram esse momento, pois tal tema 

teve certo impacto sobre os participantes. Esta figura (figura 16) expressa, apresentada 

para os tutorandos no GF III para que lessem e refletissem sobre a mesma, relações 

delicadas ao enfatizar que os indivíduos se apoiam em algo para diminuir o próprio 

vazio e, de igual forma, pode-se ter a oportunidade de não se apoiar em nada para se 

                                                 
 A travessia O indivíduo, natureza e sociedade: um buraco resta-lhe ao peito 
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sentirem livres, sem dogmas, livres de pessoas que aprisionam ou de consumismo sem 

sentido que, constantemente, se precisa substituir para que sejam felizes. Entretanto, 

vale ressaltar que Trebeh está mais participativo, o que não ocorreu no decorrer do 

Grupo Focal II. 

 Para finalizar as atividades do GF III pediu-se que os tutorandos desenhassem 

algumas figuras que são elementos que compõem os trechos da música Aquarela de 

Toquinho (Anexo II)10. Posteriormente, colocou-se os desenhos na mesa para que, ao 

ouvirem a música, identificassem seus desenhos nesta composição. Assim, foi 

determinado que desenhassem os seguintes desenhos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Sol, retas, guarda chuva e gaivota. Desenho construído por Trebeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Barco a vela, avião, amigos e bebidas. Desenho construído por Telles. 

                                                 
10 Compositor e cantor da música popular brasileira. 
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Figura 19: Mundo, menino, muro e astronave. Desenho construído por Valente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Hora (relógio), rindo ou chorando e arco-íris. Desenho construído por Bia.  
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 Após observarem as relações entre seus desenhos e a música, foi perguntado aos 

mesmos: “Diante de tudo isso que nós desenvolvemos esse semestre, o que 

ficou para vocês?” (GF III, p.17). Tal pergunta tinha por objetivo que estes 

relacionassem como o processo foi desenvolvido no Círculo Tutorial. O intuito foi que 

estes percebessem que construímos aqueles momentos durante o longo caminhar das 

atividades desenvolvidas. 

 

Valente: Fica as lembranças, quando eu ficar velhinha eu vou me 

lembrar desses momentos. 

Bia: Vou me lembrar de tudo que nós aprendemos aqui. Eu me 

interessei bastante pelo projeto, eu aprendi muito. 

Pesquisador/formador: E para você Trebeh, o que fica? 

Trebeh: O aprendizado, eu aprendi muito. 

Pesquisador/formador: E a música, o que ela diz para vocês? 

Valente: Que o cantor pensou como uma criança, dá o pensamento 

que nós podemos criar uma coisa do nada (GRUPO FOCAL III, p.18). 

 

 À luz das respostas deles, emoções, olhares sensibilizados e sorrisos faciais 

expuseram posicionamentos interessantes, como se lembrar das atividades por um longo 

período de suas vidas devido ao interesse dos mesmos por terem desenvolvido as 

atividades é um fato importante expresso nas falas de Trebeh, o aprendizado que 

propicia transformar a realidade à sua volta seja no espaço escolar, seja fora dele. 

 Finalizando, o Pesquisador/formador se posicionou criticamente para finalizar a 

atividade. Este diz que 

 

Pesquisador/ Formador: Bom, então para finalizar eu gostaria que 

vocês batessem palmas para a Tutora e o Tutor. Agradecer porque sem eles 

não poderia acontecer esse momento, eles me ajudaram muito. Agradecer 

vocês por terem me ajudado, por terem participado. Então essa música 

representa a construção do conhecimento, o que nós construímos aqui, e é 

possível ir além, é possível vocês irem além. O olhar sobre a matemática e o 

mundo será diferente, a música diz que tudo descolorirá, o hoje o Círculo 

Tutorial descolorirá, irá acabar, mas ficará esses momentos, o 

aprendizado. Nós temos que saber lidar com o outro, com as dificuldades, 
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eu queria mostrar para vocês essas possibilidades de verem o mundo (GF 

III, p.18-19). 

 

 Demonstrar que todo o processo desenvolvido desde o início até propiciou tanto 

a tutores quanto à tutorandos que estes pudessem ter uma aprendizagem que 

possibilitaria trabalhar assuntos emocionais, cotidianos, escolares, políticos e críticos, 

que são salutares para uma formação crítica e reflexiva que faz e se refaz 

cotidianamente dentro do espaço escolar e fora deste. 

 Portanto, entre palmas e agradecimentos observamos as opiniões no calor da 

última atividade. Contudo, durante o desenvolvimento das atividades, o que os tutores 

têm a dizer? O que a professora de matemática percebeu e o que, alguns outros 

professores, responderam ao responder determinadas perguntas por meio de 

questionários? E passado quase um ano depois o que os tutores e tutorandos têm a 

dizer11? Assim, na sequência cumpre refletir sobre tais questões. 

 

OLHARES SE CONVERGEM: A MUDANÇA PARA ALÉM DA 

APRENDIZAGEM DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 

 

 As primeiras reflexões foram apresentadas pelos tutores que, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, produziram relatórios sobre a conduta dos tutorandos em 

sala de aula e nesse processo acabaram fazendo reflexões que englobavam tanto as 

ações dos tutorandos, bem como sobre os demais alunos em sala de aula. 

 Os tutores expressam que as aulas da Professora de Matemática não estavam 

contribuindo com suas aprendizagens por não saber explicar, e direcionar seu ensino a 

poucos alunos. Expressam que, inicialmente, antes do desenvolvimento das atividades 

do projeto, os tutorandos não apresentavam interesse, contudo, após assistir algumas 

aulas, posteriores ao início da pesquisa, começaram a modificar sua forma de obter 

conhecimento, tornando-se mais participativos, surpreendendo os tutores. 

 

                                                 
11 A entrevista pós-diagnostica foi realiza cerca de quase um ano depois para observar como foi a conduta 

dos tutores e tutorandos, que caminhos ou travessias os mesmos escolheram, como os mesmos 

continuaram seus estudos. Fazer a entrevista um ou dois meses após, em nosso ponto de vista, faria com 

que os tutorandos estivessem empolgados pelos momentos desenvolvidos pelo CT, não expressando se 

realmente se o CT teve importância significativa na vida dos sujeitos. 
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 Tutora: Muitos alunos demonstram falta de interesse, e os alunos 

que estão no “estudo do professor/pesquisador” também, mais depois de 

algumas aulas começaram a surgir resultados, principalmente do 

“Pimenta, Bia e da Valente”, começaram a ter mais participações, as 

notas melhoraram, entre outras coisas (...) A Bia teve uma grande 

mudança no seu comportamento, suas notas melhoraram, sua 

participação e seu interesse também. O mesmo aconteceu com a Valente, 

ela só teve evoluções, mais com aquela pequena dificuldade de sempre. O 

Pimenta virou o “ALUNO”, suas notas melhoraram pra caramba, seu 

interesse, sua participação está ótima, ele está cada dia mais interessado 

em aprender, fazendo também que esse otimismo dele influencie outras 

pessoas, como X e a Y, estão cada vez mais interessadas na matéria graças 

ao Pimenta Acho que essas reuniões estão influenciando muito alunos que 

estão participando, e também as pessoas próximas delas (RTA I
12

). 

 

 Este relatório produzido pela tutora foi construído após a ocorrência do Grupo 

Focal I (GF I) e de dois círculos tutoriais, apresentando resultados interessantes, pois 

além de terem melhorado sua conduta em sala de aula e seus interesses, estes 

começaram, ao fortalecer sua autoestima, otimismo e confiança. Consequentemente, 

contribuirão com a aprendizagem de outros educandos em sala de aula, colaborando 

com aqueles que apresentavam maiores dificuldades. Tal fato tem forte influência nas 

atividades desenvolvidas nos círculos tutoriais anteriores, pois principalmente o 

Pimenta apresentava resistência para participar das atividades nas aulas de matemática. 

 Após a quinta etapa do CT, os tutores construíram outro relatório para verificar, 

mais uma vez, a conduta dos tutores e dos tutorandos em sala de aula. O resultado foi 

similar ao primeiro relatório, entretanto, fortaleceu mais o interesse dos tutorandos e dos 

demais educandos em sala de aula. 

 

Tutora: Os alunos do Círculo Tutorial tiveram uma grande 

evolução, e são eles que estão mudando o comportamento do restante da 

sala. Nas aulas de matemática, Pimenta e Telles usam o que aprendem no 

                                                 
12 Relatório Tutora 1. Este relatório foi produzido para verificar se houve ou não modificação na postura 

dos tutorandos, sendo esse feito no caderno de anotações da Tutora. O relatório do Tutor foi construído 

também no caderno de relatório e alguns em folhas de caderno avulsa. 
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Círculo Tutorial para incentivar o resto do “bando”. A Bia e a Valente são 

mais quietas, mas
13

 também mostraram grande evolução nas aulas de 

matemática, e o Trebeh continua do mesmo jeito (caladão) (...). O Telles 

veio comentar comigo que estava resolvendo em casa um dos exercícios do 

Círculo Tutorial e nas aulas de matemática (RTA 2
14

). 

Tutor: Os alunos fizeram uma revisão para a prova de matemática, 

o conteúdo era hipotenusa, muitos alunos levaram a sério e responderam 

ou tentaram responder (...) ao todo foram quatro questões, o 

comportamento dos alunos foi bom, quase todos se interessaram (RTO 1
15

). 

 

 Em um breve comentário, a tutora apresenta um elemento que fortalece a análise 

apresentada nos desenhos que demonstravam a matemática “velha” e a “nova”: “A 

única pessoa que não mostra nenhuma evolução é a professora, mais até 

que tá dando pra entender um “tiquim”” (RTA 2). Este “sutil” comentário 

possibilita demonstrar e compreender melhor que, após o perpassar dos círculos 

tutorias, o modo de perceber a matemática em diferentes situações facilitou a 

compreensão dos conceitos matemáticos, os sujeitos da pesquisa modificaram sua 

postura frente aquilo que consideravam difícil, permitindo-se aprender por meio da aula 

de matemática, e mais, com aquela professora que para eles era difícil de lidar e confiar 

sua aprendizagem. Esse “sutil” comentário evidencia que apesar dos educandos terem 

mudado sua postura em sala de aula a professora não modifica a sua. 

 Para corroborar as afirmações acima foi construído um questionário avaliativo 

entregue a alguns professores que ministravam aulas na turma dos sujeitos da pesquisa 

(APÊNDICE XIII - QE16) e foi realizada uma entrevista com a professora de 

matemática. O objetivo foi compreender os elementos que permearam suas ações em 

sala de aula concernentes ao comportamento, maturidade, interesse, autonomia, entre 

outros. Tal questionário foi respondido pelos professores de História, Arte, Geografia, 

Inglês, Português, Ciências e Matemática. Com esses questionários conseguimos obter 

melhoras, segundo os olhares desses professores, concernentes a autonomia, confiança, 

ajuda dos tutores para com os tutorandos em sala de aula e desses para com os restantes 

                                                 
13 Relatório Tutora 1. 
14 Relatório Tutora 2 
15 Relatório Tutor 1 
16 Questionário para Educadores. 
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em sala de aula, e mais, acabou influenciando, para alguns mais outros menos, na 

resolução das atividades em sala de aula. 

 Diante aos desenhos, imagens e falas do último grupo focal; dos relatórios dos 

tutores, questionários dos professores e entrevista com a Professora de Matemática17, 

pode-se enfatizar, uma vez mais, uma aprendizagem que foi além dos conceitos em 

especial os matemáticos. Desse modo, possibilitou que os tutores e tutorandos, fossem 

responsáveis por sua aprendizagem em que, dia após dia, puderam se fortalecer ao 

refletir criticamente ao atravessar as dificuldades se transformando e quem estava a sua 

volta, influenciando em toda a aprendizagem dos demais educandos da sala em que foi 

desenvolvida a pesquisa, daquela sala de 9º ano do ensino fundamental. Eram poucos, 

mas que ao sentirem melhorias em sua aprendizagem decidiram contribuir com os 

outros, sem nada em troca, ao atuar como tutores do espaço de aprendizagem, ocorrendo 

o processo de identificação como os tutores que humildemente demonstraram que uma 

aprendizagem mais dialógica, próxima e humanizada é possível. 

 

SOBRE TRAVESSIAS E LEMBRANÇAS 

 

 Cerca de um ano se passou, travessias foram feitas e caminhos foram seguidos, 

então, o que ficou de significativo? Sob o olhar dos sujeitos, tutores, tutorandos e 

pesquisador/formador é que partiremos para contar um pouco mais da história desses 

sujeitos, daqueles tutorandos que no espaço educacional aprenderam e aprendem e são 

lançados em inúmeras travessias por aqueles que os encorajam a seguir adiante com 

certa utopia por algo novo e transformador, por aqueles que os levam a caminhos certos 

determinados e justificados fáceis e difíceis, mas com rumo certo, ou por aqueles que 

perderam a esperança em dias melhores e se corromperam no ato de educar. 

 Após o período de tempo em certo espaço escolar, citado acima, foi feita uma 

entrevista com os participantes do projeto. Mas por que uma entrevista? Poderia ser um 

questionário ou observações, entretanto estar de frente, priorizando a visão, a vista 

contemplativa que se tem do outro ser, que está muito além de uma folha com palavras 

nelas escritas, foi a opção. Entre as visões estão os olhares que falam, o pulso que pulsa, 

a vida que flui, demonstrando reações químicas que vão além do que consideramos 

                                                 
17 Tal entrevista buscou abordar as modificações observadas pela professora de matemática ao construir 

suas aulas. Buscou, desse modo, enfatizar, com referência nos tutores e tutorandos melhorias frente a 

interação com o grupo, autonomia, autoridade, confiança, alteridade, participação, interesse entre outros. 
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consciente, às vezes expressas em lágrimas. Histórias complexas que se entrelaçam com 

a “normalidade” cotidiana. 

 Para tanto, foram feitas perguntas que nos direcionassem, mas não unicamente 

estas, às vezes o momento pede algo a mais além dos nossos planejamentos 

(APÊNDICE XIV). 

 

Telles: entre dificuldades e esquecimentos 

 

 Iniciamos por Telles, o único aluno que reprovou no ano de desenvolvimento do 

CT, não em matemática, mas em outras disciplinas. Este possuía e possui, até o presente 

ano desta dissertação, maiores dificuldades frente aos tutorandos e se apresentava 

distante nas diferentes atividades propostas no CT e nos espaços da sala de aula. Em sua 

entrevista relatou que possuía certa dificuldade de lembrar-se das coisas, denominando 

este fenômeno de amnésia. Este tutorando relata que com muita dificuldade lembra-se 

das coisas e, mesmo assim, expõe que o CT possibilitou desenvolver melhor as 

atividades de matemática. 

 

Pesquisador/Formador: Humrrum. Mas assim, né... durante o 

período você sentiu assim... mais confortável, então, em desenvolver as 

atividades?  

Telles: Nossa, demais... muito melhor... (EPD
18

- TELLES, p.1). 

Telles: Uai... mais ou menos porque, tipo, é... sabe aquele problema 

que eu tenho... aquele que tenho, sabe, que chama amnésia... tipo, eu 

tenho, aí tipo eu tenho que fazer os trem quase... se for pra eu fazer as 

coisa pra mim lembrar eu tenho que fazer todo dia que senão eu esqueço... 

aí, tipo, ajudou muito na hora que eu tava fazeno o... o projeto... tava 

aconteceno... aí depois passou eu esqueci... aí eu tenho que fazer de novo. 

(EPD - TELLES, p.1). 

Pesquisador/ Formador: É? E como que é essa questão... é... o laudo 

que você tem? 

Telles: É, tipo, eu num posso é... eu esqueço das coisa... facilmente... e 

depois quando eu tô num lugar que eu acho que eu num tô fazeno nada... 

                                                 
18 Entrevista Pós-Diagnóstica 
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quando eu tô desocupado pensano eu vô e lembro da... da coisa que eu 

tinha... perdido. Aí eu falo, ah... aquela coisa lá que eu... aquela coisa lá 

que eu... que eu tinha que ter feito... aí eu pego e lembro duma hora pra 

outra, do nada... aí duma hora pra outra dá branco... ah... esses trem... 

num sei porque tenho bem isso... nem o quê que eu faço... (EPD - TELLES, 

p.2). 

 

 Vale ressaltar que de fato, tal tutorando apresentava-se distante em vários 

momentos, e esse fato de esquecer-se das coisas é um dado novo que durante o 

desenvolvimento do projeto não surgiu. Neste caso, especificamente, consideraremos 

como verdade, como um déficit de atenção ou amnésia, não importa, o que importa é 

que há algo diferente em sua conduta e, mesmo que falte a verdade, sua mente tem 

tornado o fato real seja por resistência a algo, dificuldade ou outra possibilidade19. 

Partindo desse pressuposto, Telles expõe que aprendeu muitas coisas que nem 

sabia que existia no colégio, como o projeto modificou sua forma de falar e de se 

relacionar, ampliou sua forma de observar a matemática em seu cotidiano e passou a 

respeitar mais as pessoas que possuíam dificuldades, ambos objetivos que o projeto 

buscou abarcar. 

 

Telles: Contribuiu. Muito (...) até na forma de conversar... que era 

diferente... aí agora mudou (...) sei lá... eu só... eu era muito moleque, 

muito criança... aí eu aprendi a viver... duma outra forma (...) antes eu 

num conversava com quase ninguém aqui no colégio... hoje em dia eu sou 

amigo de todo mundo... 

Pesquisador/ Formador: (...) o CT ele possibilitou você perceber mais 

a matemática em seu dia a dia? 

Telles: Demais, porque antes eu num via... só via na sala... hoje em 

dia eu vejo em quase todos lugar... todos lugares, né... olho assim... ah, da 

parede... matemática lá... lá... ali... ali... ali... matemática em todos os 

lugares tem... 

Pesquisador/Formador: O CT possibilitou você respeitar as outras 

pessoas que tem dificuldade de aprendizagem? 

                                                 
19 Ao conversar sobre a equipe de apoio pedagógico perguntei se o mesmo possuía laudo médico e os 

mesmos responderam que não havia. 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   272 

  

Telles: Nossa... demais... porque eu também tenho, né, e tem que 

respeitar como... igual, tipo, eu tenho aí a pessoa tem que me respeitar... 

eu tenho que respeitar ela do mesmo jeito... aí, aí eu respeito agora... (EPD 

- TELLES, p.2-3). 

 

Outro ponto foi perguntá-lo sobre qual atividade que tinha mais chamada a sua 

atenção durante o CT, o mesmo expõe exemplos de dois círculos tutoriais, “Os 

carvoeiros: Explorador e Explorado” e “Fotografias e triângulos na natureza”. Concorda 

que possui maior facilidade nos conteúdos matemáticos após o projeto e sobre o que 

ficou de significativo durante todo o projeto diz: 

 

Telles: Uai, que eu aprendi a respeitar os outros, que eu aprendi a 

matemática, aprendi a conversar direito c’as pessoas, aprendi muita 

coisa... só que eu num tenho muita lembrança... mais ele ajudou muita 

coisa... aprendi a fazer muitas coisas... conversar com o povo... é isso... a 

fazer as coisas... (EPD - TELLES, p.4). 

 

 Telles, divertido e irreverente, cheio de dificuldades e problemas, disperso e 

distante, mas que em grupo buscou, apostou e conseguiu, levando até algumas 

atividades tutoriais para seu lar. Contudo, necessita de mais tempo, de mais atenção e 

confiança para assim seguir adiante, uma vez que o tempo de aprendizagem e 

maturidade é relativo a cada indivíduo. Todavia, o propósito foi alcançado, em um 

grupo de amigos/colegas pôde se sentir seduzido e nesta sedução, compartilhar, 

amadurecer, fortalecer sua autonomia e independência, fazer travessias e se transformar. 

 

Trebeh: esforço, dedicação e ajuda 

 

 O Trebeh apresentou modificações salutares durante toda a vivência do CT 

apesar de, em muitos momentos, principalmente em sala de aula, ser um sujeito solitário 

que atraía as pessoas por sua capacidade. Este expõe que o projeto ajudou em vários 

pontos sob a perspectiva escolar, como: na compreensão do plano cartesiano, nas 

equações e no modo geral que envolve cálculos matemáticos, em atividades cotidianas, 

contribuindo para aquele semestre e também para o próximo ano. 
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Trebeh: Sim... me ajudou bastante (...) mais no plano cartesiano 

que eu tava com um pouco de dificuldade... aí você começou dá... sobre... 

as equações... (...) Tem muita coisa mais é que eu num lembro mais (Risos 

do entrevistador). Ai, tipo, né, que basicamente quase tudo que eu faço é 

tendo que envolver cálculo, né... (...) Aí então ajudou bastante, né, porque 

me... me deixou mais interessado sobre matemática... e outras coisa 

também (...) Ai, no... começo desse ano, né, eu já tava com uma boa 

introdução por causa dos negócio do... CT... tinha ajudado bastante... 

(EPD - TREBEH, p.1). 

 

 Com relação a ajudar os outros e modificar sua forma de relacionar os conceitos 

matemáticos em seu cotidiano, o mesmo explica que contribuiu, pois como não tinha 

grandes dificuldades no CT ao terminar ajudava os demais, fato observado pelo 

professor/formador durante as aulas. 

 

Professor/Formador: Por exemplo, a... no seu contexto familiar... na 

sua casa... o relacionamento com os alunos. De alguma maneira o círculo 

tutorial, é... contribuiu para isso? 

Trebeh: Ajudou um pouco, né, porque tipo... aprendi bastante coisa lá e eu 

dou conta passa... da.. dou conta também de passar pr’as outras pessoas... 

(...) na hora de fazer as atividades lá... eu sempre... quase toda vez eu 

terminava primeiro, aí acabava ajudando os outros... 

Pesquisador/Formador: É... tá... voltei a... pergunta... por exemplo, 

é... na forma de você perguntar na sala de aula pro professor, essas coisas, 

contribuiu o círculo tutorial? 

Trebeh: Contribuiu... é... contribuiu... é porque, tipo, eu quase num 

tirava dúvida né? Tinha que correr assim... assim... por fora... eu num 

gosto muito de... buscar ajuda de professor. Aí agora então... contribu... 

contribuiu bastante... ajudou bastante (EPD - TREBEH, p.2). 

 

 Nesta última frase podemos compreender um pouco porque a professora de 

Matemática, após o término das aulas, não se lembrou do mesmo. Acredita-se que como 

passou a ter mais facilidades com os conceitos matemáticos por meio do CT o mesmo 
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adquiriu mais autonomia, não necessitando retirar dúvidas com a professora de 

Matemática. 

 As atividades desenvolvidas no projeto possibilitaram que o mesmo respeitasse a 

alteridade dos indivíduos, isto é, as diversas características dos outros integrantes do 

grupo. E mais, possibilitou modificar, mesmo que minimamente, os espaços que 

ocupava, seja no espaço escolar ou familiar. 

 

Pesquisador/Formador:  Outra perguntinha... o CT possibilitou você 

a respeitar as outras pessoas... que têm dificuldade de aprendizagem? 

Trebeh: Sim... por causa que ele tem dificuldade e eu tenho mais 

facilidade... aí eu acabava ajudano.  

Pesquisador/Formador: Humrrum. É... o círculo tutorial possibilitou 

você é... respeitar um pouco mais as diferenças entre as pessoas? (...) De 

que modo? 

Trebeh: Sim (...) Ai. Tipo, né, no círculo tutorial teve vários tipo de 

pessoa, né? Teve lá o Pimenta.. teve o... o... o Telles, né... a Karol... a Bia... a 

Valente, né? Tipo... são pessoas totalmente diferentes uma da outra, mas 

ajudou bastante. 

Pesquisador/Formador: O... em sua opinião, o CT possibilita uma 

aprendizagem diferente, que facilitou e facilita a sua aprendizagem é... 

dos conteúdos matemáticos? 

Trebeh: Sim. Porque eram... é... são au... aulas bastante divertidas, 

né? Diferente, né? Buscar algum tema diferente e com base naquele tema 

nóis aca... acabava aprendeno. 

Pesquisador/Formador: Tipo assim, a for... a forma de... de 

desenvolver as atividades te dava mais possibilidade de a... de atingir a... 

os os propósitos, né, dos conceitos... essas coisas todas... Então uma 

perguntinha, é... outra perguntinha, é... os Grupos Focais... contribuiu de 

alguma forma... pra sua aprendizagem? 

Trebeh: Tipo... contribuiu, mais... foi mais, tipo, na... com a de... 

família... que deu... ajudou bastante porque meus pai tava separano... 

ajudou um pouco também... (EPD - TREBEH, p.2-3). 
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 Interessante observar que nesse último trecho acima o mesmo diz “meus pai”, 

o que poderia significar que, na verdade, quem deixou a família foi seu pai, o que de 

fato ocorreu. Outro ponto, ainda no mesmo trecho, “meus pai tava separano... 

ajudou um pouco também...”, pode esclarecer por que no Grupo Focal 2 o mesmo 

apresentou tanta resistência ao falar, devido a separação de seus pais, mas que 

contribuiu para enfrentar e se organizar frente aos problemas por ele vivenciado. 

 De modo geral, o mesmo expõe elementos que ficaram significativos em sua 

vida, lembrando que a atividade que mais chamou atenção do mesmo foi a última que 

trabalhamos sobre os índios no Brasil e sobre a cestaria da comunidade Bora. 

 

Trebeh: Ai. Foi bom... foi bom... né... porque... passaram atividades 

legais, no... noções de jeito diferente de aprender matemática, tipo... cê tá 

vendo um negócio, aí depois cê olha por trás, com base na matemática, cê 

aprende mais... rápido... já que cê já viu uma coisa que é similar. 

Pesquisador/Formador: Teve alguma atividade que te chamou mais 

atenção? 

Trebeh: Sim. Aquelas do... indígenas... de fazer aqueles negócio do... 

a... eu num sei o nome daquele negócio do a... 

Pesquisador/Formador: Ah, sim... a... a cestaria Bora... da 

comunidade Bora, né? 

Trebeh: Aquela lá me chamou bastante a atenção... (EPD - TREBEH, 

p.4). 

  

O que dizer de Trebeh com seu modo de ser silencioso, tímido e observador, que 

gosta de aprender individualmente, mas que está sempre pronto em obter conhecimento 

para ajudar o outro, cheio de esperança e coragem? Ao se transformar, com relação ao 

contexto escolar, não era mais possível deixar de ser observado pelos olhos de alguns 

professores, modificou e aprendeu principalmente a socializar seu conhecimento, 

modificando sua postura não só em relação aos conceitos matemáticos, indo além 

destes, pronto para enfrentar as dificuldades e as travessias que a ele espera, rumo a uma 

Ítaca que o satisfaça, se é que isto é possível, mas possivelmente um lugar de descanso. 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
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Bia: dedicada e preocupada com a família  

 

 A tutoranda Bia expõe que as atividades desenvolvidas no projeto possibilitaram 

que a mesma modificasse sua forma de ver, observar e compreender a matemática em 

seu cotidiano, com ênfase na aula da professora da disciplina, estendendo-o, segundo a 

mesma, em História, Português e, principalmente, em Ciências. Por se tratar de algo 

abstrato, o projeto construiu possibilidades mais concretas de vivenciar e compreender a 

matemática no dia a dia. 

 

Bia: Ah porque... acho que até ficou mais fácil pra mim, porque 

igual eu te falei ficou bem mais fácil pra mim porque cê ficar só assim, 

num num colocar na, tipo, na realidade fica às vezes faz ficar difícil, mas 

ajudou muito facilitou, facilitou... ficou fácil... foi, foi bom (...) Depois do 

circulo tutorial eu tive... tive... bem facilidade, bem mais facilidade (...) 

Eu explico? Ai Professor/Formador, igual eu te falei... porque tipo assim é... 

ah, o que que eu vou falar no meu caso tá? Eu tinha muita dificuldade é 

de... de porque a matemática ela é... ela é ela é muito estranha... ela num 

é um trem assim sabe, que a gente tá vendo é só ficar pensando, 

imaginando, sabe? Aí... nossa, como é que eu te explico 

Pesquisador/Formador? Eu tenho dificuldade para explicar as coisas, 

muita dificuldade... aí, não, me ajudou, eu só sei falar isso, eu não sei 

explicar Pesquisador/Formador. 

Pesquisador/Formador: E que... seja então, talvez, por mostrar coisas 

mais concretas... atividades né... (...) Manipular essas coisas todas... te 

ajudou então? 

Bia: É... isso mesmo. Ai é que eu não acho palavra, é isso, isso mesmo 

(...) Me ajudou, ajudou é... também ajudou muito em... foi Ciências se não 

me engano,  Ciências... que a gente tava começando a es... a aprender o 

básico de química e física, sabe? Ajudou, ajudou... em História, em 

Português e essas outras matérias eu nem tinha tanta dificuldade não, 

mas em Ciências... ajudou (EPD-BIA, p.1-2). 
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Em seu comentário fica evidente que apresenta dificuldade para expor aquilo 

que está sentindo, expondo que por diversas vezes o projeto a ajudou ao utilizar 

exemplos concretos, facilitando a sua aprendizagem. Para além do contexto escolar a 

mesma, quando questionada, expõe: 

 

Pesquisador/ Formador: (...) as atividades do círculo tutorial, né, 

ela... ajudou você perceber a realidade que está à sua volta, deu mais 

sentido nessas suas relações? 

Bia: Deu... deu mais sentido, deu... é... pode falar assim, em relação 

até a família? (...) É... lá eu eu... porque eu também eu não tinha onde 

falar, sabe, as coisa que eu falava lá... aí... me me esclareceu muita coisa 

que pra mim dentro da relação comigo e com a minha família é... eu não 

entendia, eu não entendia, eu... achava que era pura ignorância do 

povo, sei lá, lá de casa, me ajudou muito... na formação... da família. É... 

(...) fez eu pensar mais, né, em em quais as colegas... em tudo... aí 

contribuiu... (EPD – BIA, p.2). 

  

E acrescenta, ainda na entrevista, que as modificações ocorridas, diretamente 

correlacionadas com sua família, propiciaram-na compreender mais seus familiares, 

respeitando as diferenças existentes no seio familiar ao perceber o outro e sua forma de 

conduzir sua história de vida, o que levou diminuir seu egoísmo frente aos outros 

sujeitos que compõem sua realidade. E mais, enfatiza que, com relação ao seu pai, 

passou a perceber que ele não tem que saber tudo e que o mesmo tem dificuldade como 

outro qualquer, também necessita de ajuda e que ela por ser filha, pode compreendê-lo e 

ajudá-lo. 

 

Bia: É... ajudou a... num num falo assim num me ajudou muito com 

outras coisas... ajudou muito na minha família... igual eu te falei... 

ajudou muito... muito, muito, muito... eu... eu comecei a... a... a entender 

mais o lado de todo mundo lá de casa, sabe? Não fiquei olhando só pelo 

meu. 

Pesquisador/Formador: Humrrum. Você podia dar alguma 

situação? 
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Bia: É... posso... posso dar sim... é... a minha irmã... eu eu... eu 

achava... como que eu te explico... peraí, deixa eu pensar... não, vou dar 

um do meu pai que é mais fácil... do meu pai (...) Ele... meu pai ele... eu eu 

pensava que, tipo assim, porque ele era pai ele... ele tinha que saber tudo, 

sabe? Tipo assim, nessas coisas... porque não, porque é... ele... isso... meu 

pai... (...) Meu pai quando... ele... começou a usa droga forte... eu não 

entendia... eu não entendia porque ele era pai, sabe? Ele... sei lá... pra 

mim na minha cabeça ele tinha que... ele tinha que ter a 

responsabilidade... pai, não, ele tem que ter, sabe? Mas ele num deixa de 

ter os problema dele, né, as dificuldades dele... tudo... eu num com 

consegui entender isso antes não... não conseguia... eu ficava com raiva 

dele... eu ajudava ele tudim, mas ficava com muita raiva... aí, me ajudou 

a entender, né, que também ele também tem problema e... ele tá aqui... eu 

tenho ele... ele tem eu pra contar... comigo... mais... do que antigamente 

(EPD – BIA, p.5). 

 

 É perceptível a maturidade da tutoranda e a potencialização de sua maturidade, 

pois acima deixa claro que se organizou e amadureceu, diminui a sua angústia para com 

seu pai, e percebendo no contexto ao qual está inserido as dificuldades vivenciadas, 

compreende que o mesmo precisa cada vez mais dela. Tal fato é observado, segundo a 

mesma, tanto pela sua mãe quanto por seu pai. 

 

Pesquisador/Formador: Humrrum. E... algum familiar seu percebeu 

alguma... diferença? 

Bia: Minha mãe (...) Minha mãe percebeu... ela falou ó... ela ela até 

me chamou... ela falou que eu tava bem mais compreensiva... porque eu 

discutia muito... eu... começava um assunto lá em casa, eu começava a 

discutir, a não... sabe? A minha mãe disse que eu tava muito mais 

entendendo, sabe? Muito... qual que... qual foi a palavra que eu usei 

agora? É... eu tava me... esqueci... tava compreensiva... muito mais 

compreensiva... eu num... eu num tava quereno mais discutir tanto, sabe 

(EPD – BIA, p.5-6) (...) É... eu queria também falar que ele me ajudou é... 

é... eu já falei... em relação à minha família, mais em questão mais de 
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compreender os problema de cada um lá de casa, sabe? Me ajudou 

muito... sério... é... é que eu num tinha destacado isso... (EPD – BIA, p.9). 

 

 Traz à luz um ponto essencial do desenvolvimento da pesquisa: ao se organizar 

internamente observando, compreendendo, analisando e intervindo com reflexões 

críticas, influenciada por meio das atividades desenvolvidas no projeto, possibilitaria 

melhor aprendizagem dentro do espaço escolar. Diz que 

 

Bia: Ajudou... ajudou até mesmo porque quando eu tava com... eu 

não tinha essa compreensão com a minha família, eu ficava meio, tipo 

meio perturbada, entende? Eu não conseguia tanto... prestar atenção, 

perdia um pouco de foco nos estudos, me envolvi com outras coisas que eu 

perdia o foco mesmo... dos estudos... nossa, teve uma época que eu tava 

até... parei de querer... parar de estudar eu pensei... mais... depois que eu 

comecei a ter essa compreensão... com a ajuda do círculo tutorial é... me 

ajudou bem mais... eu fiquei... eu num tinha cabeça tanta, então eu 

focava mais nos estudo, eu... eu... é... assim... foi... tá bom... foi (EPD – BIA, 

p.6). 

 

 Refletir criticamente sobre sua realidade possibilitou repensar sobre atividades 

do seu dia a dia. Como exemplo a mesma cita que nas atividades de artesanato20 que 

desenvolve a pesquisa possibilitou organizar melhor suas criações artísticas, bem como 

nas atividades escolares, possibilitando mais organização e confiança no 

desenvolvimento das atividades. 

 

Bia: Olha, eu não sei se eu tô entendendo a pergunta direito... tá? 

Mais... em questão, é... nesse... agora você vai me responder também ó... em 

relação a artesanato, esses trem, eu posso... (...) posso, posso considerar, 

porque me ajudou... na nos artesanato que eu faço... a ter mais... era isso? 

Era essa a pergunta? Ah, tá... me ajudou, me ajudou mais... na no na 

cruz... que é um artesanato, depois você pesquisa... ajudou mais... cedo cê 

lembra que cê tinha falado pra mim aquele filtro... aquele... colar meu? 

                                                 
20 Bia constrói pulseiras, brincos, tornozeleiras, chaveiros e lembrancinhas hippies, em que já fui 

presenteado por duas vezes.  
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Eu... eu refiz ele e coloquei com nove... que cê falou pra mim fazer, que 

tinha oito e tava torto (p.3) (...) Tem. Ah, relatório
21

... humrrum... tem (...) 

Me ajudou. Me ajudou a... a... colocar certinho, tipo assim, o que vem 

primeiro, especificar mais a... trem... sabe... o quê que... o que realmente 

um relatório pede, que é... bem resumido, mais bem mesmo... detalhado... 

me ajudou... muito nos relatórios...(EPD – BIA, p.7). 

 

 Outro ponto salutar foi o respeito, aumento da paciência e ajuda para com os 

outros colegas, ao compreender as dificuldades dos outros ao refletir criticamente sobre 

suas próprias dificuldades. Reelaborou visões equivocadas que a sociedade ensina ao 

longo do seu processo histórico, a exemplo nas comunidades indígenas. 

 

Pesquisador/Formador: Isso. É... vamos pra outra, né? O CT 

possibilitou você respeitar as outras pessoas que têm dificuldade de 

aprendizagem? (...)possibilitou respeitar mais a questão das diferenças? 

Bia: Ajudou. Ajudou também a ter mais paciência... porque eu era... 

eu era muito... impaciente... eu num conseguia... mais me ajudou... me 

ajudou... tipo a Valente, a Valente, é... ela... ela... direto ela vinha ne mim 

e perguntava... aí com o círculo tutorial... eu eu num tinha muita 

paciência... entende... em explicar... aí eu... eu via que todo mundo tinha 

paciência... aí eu falei não, eu acho que eu tenho que ter um pouco 

também... aí eu fui aprendendo a ter paciência... a explicar e tudo... e 

também me ajudou a contribuir... me ajudou a entender as dificuldades 

de aprendizagem de outras... dos outros... (...) Humrrum. De modo geral, 

mais é... é... a... sabe quando você falou dos índios? Sabe? Eu gostei 

daquela... porque na... eu.. eu tinha uma... eu tinha uma ideia super 

diferente... ideia assim do comum mesmo... todo mundo fala, sabe... eu 

num tentei pesquisar... até mesmo depois do círculo tutorial eu saí... 

pesquisei... me ajudou (EPD BIA, p.4). 

                                                 
21 Atividade de Relatório visa explicar a aula ministrada pelo professor de matemática, em que os 

conceitos e exemplos são explicados utilizando a escrita. Como exemplo: Ao invés de colocar 2X=2, 

explica-se, “duas vezes a incógnita X é igual a dois” resolvendo o exercício ou problemas passa a passo 

até explicar toda a aula desenvolvida pelo professor, nesta mesma perspectiva. Tal proposta visa que os 

mesmos compreendam os conceitos matemáticos, organizem sua escrita, pensamento, capacidade de 

síntese, verificar o que foi compreendido pelos alunos, entre outros. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
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 Diante os vários pontos apresentados, a tutoranda destaca que o CT possibilitou 

uma abertura na forma de compreender as coisas, possibilitando melhor entendimento 

sobre seu contexto sócio-histórico-cultural e em sala aula, reorganizando seu processo 

de aprendizagem conseguindo se concentrar mais em sua aprendizagem e, 

consequentemente, pode contribuir com a aprendizagem de outros, como é o caso da 

menina que Bia ajudou durante todo um bimestre. 

 

Bia: Ele... ele me ajudou assim... ele me ajudou muito na.... na 

matemática... no meu jeito de calcular tudo... igual cê fa... é... um... a 

matemática no no meu cotidiano, sabe, no meu dia a dia, me ajudou 

também muito na minha família, né? Ele significou melhora... sei lá... é, 

foi basicamente isso... ele me ajudou a ter mais paciência, nossa, ele me 

ajudou mesmo... me ajudou a ter mais paciência... nossa... ajudou mesmo, 

Pesquisador/ Formador. É... ainda num tenho muita não... mas ajudou... 

é... ajudou a... a... agora tá... depois do círculo tutorial é... eu consegui é 

aprender mais, eu tive mais foco nos estudos depois do círculo tutorial... 

num tem nem que ver... tive mesmo... é porque eu, eu tive foco porque eu 

percebi que assim que num... num é tão difícil, às vezes a gente que 

dificulta as coisa, entende? Como fala... ele abriu mais minha mente esse 

círculo tutorial, Pesquisador/Formador... tinha a mente muito... 

fechada... é... é isso (EPD – BIA, p.8). 

  

Diante a tantas reflexões encontra-se Bia, essa menina mulher, no sentido de já 

ser madura e tão preocupada com aqueles que ama e por isso sofre, entre verdades e 

mentiras busca esperançosamente ser companheira para suportar as adversidades que 

seu contexto social a propiciou. Buscou, aprendeu e se transformou ao se organizar para 

vivenciar e suportar aquilo que muitas das vezes não lhe deram oportunidade de 

escolha, mas que com sorrisos diários promove constantes travessias para assim 

alcançar dias melhores, sempre com sorrisos e passos delicados que não se cansam em 

sua jornada cotidiana. 

 

Pimenta: aprendeu, brincou e alegrou 
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 Para Pimenta o projeto contribuiu para o desenvolvimento das atividades em sala 

de aula durante a realização do projeto devido aos tutores contribuírem com sua 

formação, fato que com muita paciência e dedicação os tutores construíram durante a 

pesquisa. 

 

Pimenta: Ajudou... muito, né... até porque... tinha mais tempo pra 

estudar, esses trem... acho que só mesmo... [Risos do entrevistado]. Era bem 

diferente, né, porque era os... os... os menino que é ensinava lá os trem da 

matemática... era... melhor... [Risos do entrevistado] pra mim era 

melhor... 

Pesquisador/ Formador: Na aula de matemática, você acha que 

você melhorou depois que tá... depois do... durante o desenvolvimento? 

Você passou a fazer mais as atividades? 

Pimenta: Passei... a fazer um pouquinho a mais (EPD – PIMENTA, p.1). 

  

Outro ponto significativo refere-se ao desenvolvimento da pesquisa que buscou 

partir da sua realidade imediata para propor atividades matemáticas apoiando em 

outros conteúdos específicos. Segundo Pimenta isso o possibilitou se interessar pelas 

atividades e facilitou a aprendizagem dos educandos. 

 

Pimenta: Ajudou, né... porque até as atividade era diferente, você 

pegava até mais interesse, né... fazê elas... ajuda um pouco. 

Pesquisador/Formador: Você acha que esse tipo de atividade facilita 

os alunos... na aprendizagem? 

Pimenta: Facilita... facilita... ajuda muito... ajuda até a ter mais 

atenção, né... [Risos do entrevistado]. 

Pesquisador/Formador: É... com o projeto... é... você começou a 

perceber... a perceber mais relações matemáticas no seu cotidiano?  

Pimenta: É. Tinha a... teve aquelas atividade lá dos triângulo


 

lá... dava pra perceber umas coisa que cê vê mesmo no dia a dia, né... 

[Risos do entrevistado] (EPD – PIMENTA, p.1). 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
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 O Pimenta complementa dizendo que a forma como foi desenvolvido o projeto 

possibilitou que os participantes se soltassem mais, isto é, externalizassem aquilo que os 

estavam angustiando, com referência tanto à sua vida pessoal quanto às dificuldades em 

seu processo de aprendizagem, pois estavam entre amigos. 

 

Pesquisador/Formador: Você acha que aquele tipo de atividade... 

que era os grupos focais que a gente trabalhava aquelas temáticas 

contribui pra pessoa começar a desenvolver as atividades... se soltar?  

Pimenta: É. Deixa o cê mais... menos... como é que se fala, é... 

envergonhado, né... deixa o cê mais distraído um pouco, porque cê tá 

conversando com os amigo, tá desenvolvendo melhor lá, né? (...) É... se 

solta, né... fala logo o que tem pra soltar... o que tá por dentro... alguma 

coisa assim... acho que é isso (EPD – PIMENTA, p.2). 

  

O projeto possibilitou, também, respeitar mais as dificuldades dos outros 

indivíduos e as suas próprias dificuldades. Mesmo após um longo período de tempo 

ainda lembra de atividades que havia desenvolvido que fortalecem a aprendizagem de 

outros conceitos, reflete Pimenta. Esse apresenta vivenciar uma aprendizagem entre 

“amigos” é profícuo para a aprendizagem, pois se sente mais livre para ousar e aprender 

em meios diálogos alegres e não impositivos, que muitas das vezes, apresentam-se com 

caráter obrigatório. 

 

Pimenta: É... é um bom método sim, porque tem muita gente que tem 

mais dificuldade, né... aí cê vai... tem que aceitar de qualquer modo (...) 

Melhorou... até porque tem mais tempo de estudo, né... cê fica... tinha a 

tarde... além de estudar de manhã ainda ia à tarde... ajudava e muito 

(...) inclusive eu fui fazer umas atividades esses tempo p’á trás eu lembrei 

da... dos que nóis tinha feito... ajudou e muito. Acaba ajudano, né... 

lembra... (EPD – PIMENTA, p.1). 

 

 E o que ficou de significativo? Pimenta expõe que o método de aprender entre 

amigos é o que fica, pois possibilitou melhor interação devido à proximidade dos 
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indivíduos, fato que foi altamente enfatizado nesta pesquisa, por meio do diálogo 

transformador. 

 

Pimenta: Foi que... foi tipo um projeto onde só tinha amigo, né, foi 

aprendendo as coisa da matemática e onde era amigos mesmo que tava 

ensinando. Achei massa isso! Foi bom... pra mim foi bom, né... [Risos do 

entrevistado] (...) É. É mais fácil (...) Porque cê se interage melhor cum 

eles, né... cê quereno ou não cê já tem um... uma relação melhor, cê já é 

mais... próximo das pessoa (EPD – PIMENTA, p.3). 

 

 Assim, a entrevista foi a última participação do Pimenta no projeto, um 

educando que busca espaço em sua essência levando a vida em uma festa. Com 

brincadeiras e sorrisos demonstrou que pode aprender e ajudar de modo divertido, não 

ficando apenas preso à algazarra, mas conciliando prazer e alegria em prol de uma 

aprendizagem significativa, transformando suas atitudes. 

 

Valente: tímida, forte e corajosa, não se entrega sem lutar. 

 

 Antes de iniciar a entrevista percebi tristeza em sua forma de se expressar, em 

seu andar e em sua voz. Observei que muito da Valente do CT estava distante, contudo 

iniciei a entrevista mesmo sentindo que algo estranho estava acontecendo. 

 Assim, Valente expressa que o projeto ajudou-a tanto na forma de entender os 

conceitos matemáticos quanto na forma de observar a matemática em sua volta, nos 

diferentes espaços que a mesma frequenta. O trecho abaixo da entrevista, expressa a 

desconstrução no modo de aprender matemática, ressignificando uma visão arcaica que 

expressa que a matemática está distante da realidade da sociedade, fria e triste, pois a 

mesma compreendeu que a mesma pode ser divertida. 

 

Valente: É. Direto eu olho assim nas árvores e vejo uns 

triângulozinho e lembro do Pesquisador/formador [Risos do 

entrevistador]. Nossa Senhora, eu fico caçando triângulo, figura 

geométrica nas árvores, mas... fez enxergar de uma forma diferente, eu 

não via a matemática assim tão divertida que nem agora... (...) Ajudou... 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   285 

  

sim... é... [Risos] uma boa parte sim, tem sempre uns probleminhas que 

ocorre, mas... de resto tudo bem. 

Pesquisador/Formador: Mas você acha que ficou mais fácil ou a... 

forma de você observar eles, de encarar esses problemas e seguir adiante?  

Valente: Ficou mais fácil, bem mais fácil (EPD – VALENTE, p.1). 

 

 O projeto também contribuiu com sua forma de se relacionar com outros 

participantes do grupo, com outros alunos de seu contexto escolar e com sua família, 

apesar de que a mesma hesita em falar da família, diminuindo o tom da sua voz, mas 

mesmo assim expõe algo. Tal fato se deve por passar por período muitos desgastantes 

em sua família seja nos relacionamentos, com pais e irmã, seja por questões financeiras. 

 

Valente: Contribuiu. Porque assim... eu não era muito de 

conversar... com a Tutora e... conversava muito só com o Tutor e ca' Bia, aí 

eu fui entendendo, né, que através dela me ensinando eu fui... como se 

diz pegando intimidade com ela. Achei bem legal. Me ajudou em várias 

áreas... (...) Aqui no colégio tudo bem, agora em casa eu tentei, mas não 

deu muito certo não... então... larguei de mão... [Começa no tom de voz 

normal e vai diminuindo o volume da voz]. 

Pesquisador/Formador: Mas de alguma forma você... compreende a 

situação familiar de maneira um pouco diferente do que você via 

anteriormente é... ao círculo tutorial?  

Valente: É... vi... de um jeito diferente, sabe é? Muitas coisas que 

passou lá eu, é... entendi... e me fez pensar de um jeito diferente, sabe, de 

agir de um jeito diferente... me ajudou pouco lá em casa, mas me ajudou 

muito (...) Ai... eu brigava muito ca' minha mãe... depois que a gente teve 

aquela conversa sobre família no círculo tutorial eu... sei lá, eu... só parei 

de tipo brigar ca’ minha mãe, parei de... enfrentar ela e deixei pra ela 

fazer as escolhas dela e levar por isso mesmo... né? (EPD – VALENTE, p.1-2). 

 

 Por meio de suas falas, o projeto possibilitou que a tutoranda não compreendesse 

apenas conceitos e solucionasse problemas matemáticos, mas refletir criticamente sobre 

suas ações cotidianas, com ênfase em suas relações familiares, que foi uma das 
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temáticas trabalhadas durante o desenvolvimento do projeto, melhorando assim a 

forma de observar, analisar, compreender e intervir na realidade na qual está inserida. 

Desse modo, com base nos conhecimentos adquiridos durante o projeto, sentiu prazer 

em aprender e estudar os conteúdos que eram lhe apresentados, e mais, respeitou mais 

as dificuldades e particularidades dos indivíduos. 

 

Valente: É...  bastante né aliás, porque tinha coisa lá que eu ia... que 

eu nem sabia que tava estudando... eu descobria lá e chegava na sala eles 

falam... ah, estudei isso... então, sabe, me fez até querer estudar mais um 

pouquinho... foi bem legal... 

Valente: Né lógico isso eu sempre, sempre tive porque eu acho que 

cada um tem o seu tempo certo de aprendizagem... que cada um tem o seu 

ritmo, sabe? E... me... me e ensinou a... sabe? a ver as coisas de uma forma 

diferente porque até... mesmo eu sou muito lerda. Eu aprendi muita coisa 

lá... eu... o pensamento mais rápido, sabe...? (EPD – VALENTE, p.2). 

 

 Quando questionada se o CT possibilitou compreender melhor os conceitos 

matemáticos após o desenvolvimento do projeto, a tutoranda expõe que por um período 

de tempo havia contribuído, contudo relata que foi desanimando durante o 

desenvolvimento das atividades. Expressa certo sentimento de culpa por só depois de 

um período de tempo, posterior ao CT, que a mesma decidiu retomar seus estudos, 

quando diz “cada um tem seu tempo” demonstra maturidade ao refletir sobre sua 

condição e que não tem nada perdido, apenas pessoas precisam de um tempo 

diferenciado. 

 

Valente: Ficou até o começo do ano, porque... no começo do ano eu 

queria estudar, sabe? Ah, num sei o quê... tava até animadinha a 

estudar, mais... sei lá, num... foi dando no terceiro, no segundo, no 

terceiro bimestre eu fui desanimando... aí eu num queria mais, mas me 

ajudou muito em algumas partes porque quando assim... quando eu 

comecei aqui que eu queria realmente estudar, eu lembrava de várias 

coisas que eu aprendi lá, então só fui passando direto e... fui... sei lá... 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   287 

  

aprendendo mais aí... buscando mais... cada um tem o seu tempo, né? Eu 

só fui acordar agora... (EPD – VALENTE, p.2). 

 

 Diante ao exposto, perguntei o porquê desse desânimo. Ao responder a mesma 

apresenta argumentos rasos e não satisfatórios, que não condiziam com sua postura 

durante o desenvolvimento do projeto. Novamente, é refeita a mesma pergunta em 

forma de outra pergunta para compreender melhor o desânimo da tutoranda que 

apresentou resultados tão expressivos durante a travessia do projeto. Outro ponto a ser 

levantado é que depois, de se apresentar tão intensa, vivida e sendo referência no CT, a 

mesma não participou de atividades com as características do CT apenas formas 

tradicionais de ensino, o que pode ter levado Valente a ficar insatisfeita com a escola e, 

por não saber expressar que estava enjoada das aulas tradicionalistas, culpou em seu 

discurso a instituição de ensino, pois tais aulas não priorizavam reflexões críticas e 

reflexivas, ao qual Valente tanto se identificou durante todo o processo educacional. 

 

Valente: Acordar cinco horas da manhã, sabe?  

Professor/Formador: [Risos] A dificuldade de levantar cedo? 

Valente: Sim... pegar ônibus cheio também, sabe? (...) Sabe... faz seis 

ano que eu estudo aqui (...) Ai, seis anos que eu conheço esses professor 

aqui tudinho, sabe? Seis anos que a minha mãe conversa c’os povo... num 

sei o que... ai, fui ficando enjoada do Aécio... fui, sei lá, eu fui... como é 

que se diz... eu fui... hum... fui desmotivada, muuuito desmotivada... aí eu 

num queria mais nada, a única matéria assim que eu tava interessada 

era Física e Química, porque é a matéria que o L deu e eu achei ele um 

cara super legal... por causa... minhas maior nota foi na matéria dele... 

acho nas outra minha nota tá razoável... 

Pesquisador/Formador: Mas tem algum outro fator que te 

desmotivou? É só isso, só... o fato de levantar cedo, cansada, essas coisas? 

Valente: Não... teve várias outras coisas, mais... ah, é... a vida, a 

gente é cheio de problema mesmo, né... mais... quem não tem seus 

problemas? Então, sei lá... 

Pesquisador/Formador: Mas esses problemas tem mais a ver com 

questões familiares do que propriamente o colégio em si, problemas no 

colégio? 
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Valente: Não, problemas aqui no colégio num tem porque o a 

assim... aqui onde a gente estuda é muito bom... o Aécio é muito bom... eu 

acho o Aécio muito bom... porque aqui, eu já estudei em vários colégios, 

sabe... eu já estudei no Finsocial... quando eu morava no Canedo, eu 

estudei nos colégio do Canedo... e já estudei já nos colégio daqui quase 

tudo... e... eu posso garantir que o Aécio é um colégio muuuito bom, 

porque... ele num é aquele colégio que tem o clima pesado, num é aquele 

colégio que direto cê vê conflitos aqui dentro, briga aqui dentro, num é 

aquele colégio que cê vê o povo te desmotivando, sabe...? Então é um 

colégio muito bom, eu acho, né, mas tem muitas pessoas que num acham, 

né... só que, questão, assim... familiar me desmotivou muito em certas 

coisa... [Pausa de 4 seg.] (EPD – VALENTE, p.2-3). 

 

 Fica claro que os primeiros problemas, segundo Valente, não tinham grande 

relevância, mas com um pouco de diálogo começou a apresentar o cerne de sua 

desmotivação que consistia em suas relações familiares, mas o que então seria esse fato 

que havia diminuído ou interrompido o brilho e aprendizagem desse educanda. Tal fato 

foi expresso após o término da entrevista, quando se sentiu mais segura em expor algo 

mais delicado. Iremos concluir o resultado e voltaremos a esse ponto logo adiante. 

 Com relação à entrevista a mesma encerra expondo aquilo que ficou de 

significativo durante o desenvolvimento do projeto. Nesta pequena síntese, Valente 

volta a enfatizar que as contribuições de aprendizagem foram salutares tanto no espaço 

escolar quanto familiar. 

 

Valente: [Risos] Ficou muita coisa, porque... eu aprendi muita coisa 

lá, assim que eu... eu vou levar comigo assim... um bom período da minha 

vida... muita coisa lá que eu aprendi eu... achei certo... me motivou, me 

desmotivou... mais... (...) me ajudou a conversar muito, que antes eu 

achava que o Pimenta é... me desculpe o palavreado, mas eu achava que o 

Pimenta é um idiota... e de... e... lá a gente tava se conhecendo, tava 

aprendendo novas coisas... coisas que eu num pensava, que o Pimenta... 

que ele vivia na família dele... falei, “nossa véi”... às vezes a gente julga 

muito uma pessoa pela aparência e... a pessoa num é, né? E eu aprendi 
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muito isso lá, porque... lá a gente viu a diferença, sabe? Então, me 

motivou muito... 

Pesquisador/Formador: Você falou que teve um ponto que às vezes te 

desmotivou em alguns, em alguns pontos... o que seria isso? 

Valente: Vim pra cá à tarde... quando eu podia tá dormindo [Risos 

do Pesquisador/ Formador... tô brincando... 

Pesquisador/Formador: Não... se preocupa não... [Risos do 

Pesquisador/ Formador]. 

Valente: Tô brincando... não... assim, teve pontos é... sim, desmotivou 

porque... algumas coisa que eu achava certo eu descobri que num era 

aquilo... simplesmente tava fazendo coisa errada e... eu só fui acordar 

depois que eu passei pelo círculo tutorial... por isso que eu tô falando que 

me ajudou bastante em algumas áreas, sabe? 

Pesquisador/Formador: Humrrum. Ajudou pra além também de 

conceitos matemáticos e em  outras matérias também? 

Valente: Ajudou bastante... noss uuuu... muito... ajudou muito... 

tipo, muito... (...) Aqui no colégio me ajudou muito porque quando eu 

passei do nono pro primeiro... nossa, eu vou ter Física... Física vai ser 

muito difícil, Física num sei o que... quando eu cheguei no primeiro... que 

eu... tive aula com o L... eu comecei sabe, tipo, me apaixonar por Física e 

Química... e, sabe, ele num é aquele professor que desmotiva os aluno, que 

num faz nada... ele é aquele professor assim “cara, vamo lá... aprende... e 

num sei o que”... então, me motivou muito a querer aprender mais e mais 

de Física e eu acabei gostando de Física [Risos do Pesquisador/ 

Formador]... tanto que certas coisas que ele falou eu num esqueço... e... em 

questão familiar... assim, e social [Fala quase sussurrando]... me ajudou 

bastante tanto em casa quanto... com os meus amigos... em certas coisas, 

porque... uma coisa que eu lembro bem... que eu vi lá no círculo tutorial... 

é sobre as pessoas falsas, sabe... sobre as amizades falsas... sobre as pessoas 

mentirem, num sei o que... então me fez... pensar muito em quem eu tinha 

perto e que... eu mantinha longe, sabe? Então me fez ter novas amizade... 

diferente... eu descobri que as que eu tinha num era... bem a das 

melhores... (EPD – VALENTE, p.3-4). 
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 Apesar de tantos pontos positivos expressos por Valente, após desligar o 

gravador busquei insistir não contente em não saber o porquê de sua desmotivação 

ocasionada pela família, pois era visível sua tristeza. Assim, Valente começou a chorar 

explicando que sua situação familiar estava difícil, sua irmã, usuária de drogas, havia 

sofrido uma tentativa de assassinato, em que o namorado havia ateado fogo na mesma. 

Diante a este fato, sua família tentava ajudar a mesma com um tratamento, mas sua irmã 

recusava a tê-lo. A Valente expõe, entre lágrimas, que sua irmã, devido à recusa no 

tratamento, estava com as partes queimadas apodrecendo e que o convívio familiar 

havia se transformado em um inferno. E com muita angústia, dor e revolta expressa, 

tentava se convencer de que se sua irmã morresse “tanto faz, tanto fez”, ela já não sentia 

mais nada mesmo. 

 E o que dizer como Pesquisador/Formador em meio a tanto dor? Ouvir foi um 

bom começo e entendê-la, e em um ápice de coragem busquei confortá-la com alguns 

pensamentos, demonstrando sua valentia, sua maturidade, sua autonomia e que sua 

coragem podia fazer a diferença neste momento tão triste de sua vida, que buscar 

solucionar o problema era uma saída, buscar analisar, compreender, observar e intervir 

como um grande e complexo problema de matemática, e que a mesma precisava 

desabafar para aliviar, ab-reagir, aquilo que a estava estrangulando. Foi o que me veio 

naquele momento, diante da minha limitada formação. Conversamos sobre vários 

assuntos, e no final senti que a mesma estava um pouco aliviada. 

 Após alguns dias perguntei como ela estava, assim, a mesma sorriu e disse que 

conversou com sua mãe e que estava tudo bem. Posteriormente, sua mãe liga na minha 

antiga casa, onde meus pais residem, e expõe para minha mãe que gostaria que seu 

filho, irmão de Valente, estudasse comigo, pois Valente havia aprendido muito e 

melhorado sua conduta. 

 Ufa! O que dizer de Valente? O real motivo de seu desânimo encontra-se em 

uma estrutura familiar corrompida em grande parte pelo mundo das drogas, arraigado de 

brigas, mentiras e sofrimento. Neste meio encontra-se esse sujeito com olhar e 

maturidade de um adulto em um corpo de menina, que queimou etapas de 

amadurecimento, não por que escolheu, mas por que foi obrigada a se adaptar e hoje 

busca se inserir para promover diferenças, para viver buscando construir relações e 

caminhos que transformem sua história, rumo à sua Ítaca, em meio a travessias, e nela 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   291 

  

descansar. Uma intensa procura para vivenciar mais relações amorosas e felizes ao 

invés de relações odiosas e infelizes, com valentia e coragem que vem apresentando ao 

lidar com as adversidades que a vida lhe impõe. 

  

Tutor: esforçado, compromissado, transformou-se e transformou 

 

 Para o Tutor, desenvolver o projeto possibilitou compreender e atuar como 

professor, podendo entender melhor o ofício dos docentes, algo que o tutor empenhou 

em construir ao modificar sua forma de compreender conceitos matemáticos para 

ensinar aqueles que tinham dificuldade, e mais, entender que para ensinar o outro é 

necessário compreendê-lo em suas histórias de vida. E que ter autonomia em suas 

vivencias diárias é salutar para sua aprendizagem. 

 

Tutor: A gente pôde ter a experiência de como que é assim a vida 

dum professor assim... de como ele ajuda, como ele dedica pros aluno... 

Pesquisador/Formador: E assim... essa visão, né, sua... que você meio 

que acaba ... como você diz... representando um professor... ela possibilitou 

uma melhor aprendizagem para você... durante esse processo? 

Tutor: Possibilitou. 

(...) 

Tutor: Ah, tipo...  muitas coisas que eu tinha dificuldade eu 

acabava aprendendo e... soube resolver tudo aquilo (EPD, p.1) (...) muita 

das vezes a gente tava com uma dificuldade naquilo... é só... basta a 

gente pesquisar mais, assim, descobrir mais as coisa... pra depois podê... 

souber a solução pra resolver aquilo... (EPD – TUTOR, p.4)   

Pesquisador/Formador: É... esse... o desenvolvimento do projeto... 

ele... modificou seu modo de posicionar com os tutorandos frente a eles?  

Tutor: Bem, porque, tipo assim, com isso a gente aprendeu assim 

sobre mais da vida do outro... assim... pegou mais intimidade... às vezes a 

pessoa a gente achava que era isso, mais era aquilo e... fazia a gente ver 

melhor como é que era a vida da pessoa (EPD – TUTOR, p.1). 
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 O projeto possibilitou melhorias na travessia desse sujeito22: ter uma visão ampla 

da matemática em seu cotidiano ao apresentar elementos que o mesmo não tinha a 

mínima noção; instigar sua curiosidade mesmo que o processo de ensinar os indivíduos 

fosse difícil devido às dificuldades dos tutorandos; aumentar sua concentração, 

paciência e vontade para poder contribuir com a formação dos tutorandos; facilitar a 

compreensão de novos conceitos construídos por seus novos professores; e consciência 

que como tutor estava em posição diferente dos tutorandos se assumindo como Tutor 

frente aos tutorandos, fato ocorrido durante as atividades do CT ao qual o mesmo tanto 

colaborou e vivenciou. 

 

Tutor: (...) ela (a matemática) ajudou... assim... desvendar mais 

coisa assim que a gente tinha a mínima noção de querer ou tentar 

descobrir aquilo... com ela ajudou a... ter uma visão melhor do... da 

matemática.      

Pesquisador/Formador: É... sobre o círculo tutorial, você achava 

difícil a... os alunos... a capacitar eles, ajudar eles com suas dificuldades? 

Tutor: É... achava... porque muita das vezes... o aluno num tinha 

aquela aprendizagem... assim... aquela facilidade de aprender como 

alguém mais desenvolvido tinha... (...) E isso é o mais difícil... assim... de... 

trabalhar. 

Pesquisador/Formador: E como que você foi... é... vencendo essas 

barreiras? 

Tutor: Ah... através da paciência... e a vontade de querer ensinar 

aquilo pra ele. 

Pesquisador/Formador: As atividades realizadas pelo CT contribuiu 

com a sua formação e a sua forma de aprender os conceitos matemáticos 

ensinados pelos professores? 

Tutor: Sim. Hoje eu tenho mais facilidade do que antigamente... 

assim, muitas vezes... (...) Na matéria, assim... é... (EPD – TUTOR, p.1-2). 

  

Possibilitou entender melhor o contexto no qual estava inserido, pois, segundo o 

mesmo, o que aprendiam estava em um grau mais difícil, superior ao que haviam 

                                                 
22 Após o término do projeto o aluno prestou o processo seletivo do Instituto Federal Goiano (IFG), que 

visa estudo do Ensino Médio uma com uma formação mais técnica, sendo aprovado. 
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aprendido em sala de aula, o que contribuiu grandemente para seus estudos, 

principalmente nas áreas técnicas estudadas na nova instituição de ensino (IFG), pois 

houve uma melhor forma de organizar seu pensamento. 

 

Tutor: Assim... muitas coisas... que pra mim era coisas bem dum 

grau superior de se resolver e com isso eu... eu aprendi a ter mais 

facilidade com esses certo tipo de coisa... e... com, assim, em relação o meu 

dia a dia, nas matérias, no estudo, teve uma grande ajuda... ajudou 

bastante... (...) Ah, por exemplo... matéria técnica, por exemplo, é muito 

conta... muito exatas... com isso ajudou bastante assim a... fazer os 

estudos, as coisas... 

Pesquisador/Formador: (...) esse método ele ajudou a você a 

aprender novos conceitos? (...) A organizar o pensamento? 

Tutor: Ajudou (EPD – TUTOR, p.1). 

 

 O projeto contribuiu na ajuda às outras pessoas, haja vista que durante todo o 

processo tutorial aprendeu, se formou para ensinar aqueles que tinham mais dificuldade, 

apesar de ser cansativo, e isto acabou sendo levado não apenas para o contexto escolar, 

mas para suas vivências diárias. 

 

Pesquisador/Formador: acerca dum todo, ele possibilitou você é... 

relacionar melhor com as pessoas da escola, seus amigos, os familiares?   

Tutor: Ajudou... conheço, assim, gente que pegou a convivência de... 

ter assim a noção de poder ajudar o outro... naquilo que ele tá com 

dificuldade...  

Pesquisador/Formador: Humrrum. E você gostava de desenvolver 

esse... esse trabalho? 

Tutor: Bom, assim, ele era bastante cansativo, exigia muito, mas no 

final compensou... bastante o trabalho... (EPD – TUTOR, p.2-3). 

 

 Segundo o Tutor, por meio dos grupos focais, foi possível analisar diferentes 

realidades trazidas pelos tutorandos no decorrer do desenvolvimento do projeto. Tal fato 
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possibilitou melhorias em sua forma de se posicionar frente às situações cotidianas, 

familiares e de respeito para com as dificuldades dos tutorandos. 

 

Pesquisador/Formador: E na família... melhorou? Vendo os 

exemplos, as ideias, as atividades... que a gente propunha os grupos 

focais?  

Tutor: Ajudou. Assim... porque... muitas das vezes a gente via... mas 

a gente a... tipo assim... a gente acha que a vida da gente tá ruim, mas 

quando a gente olha pro lado a do outro pode tá pior... então a gente... 

faz a gente parar p’a refletir mais porque que deixar disso e viver mais... 

curtir mais a vida...  

Pesquisador/Formador: possibilitou você a respeitar mais a 

aprendizagem deles? As dificuldades deles? 

Tutor: Possibilitou... porque muita das vezes a gente descobria que 

lá... as dificuldade dele a gente... num tinha noção que era aquilo e 

então a gente resolve, assim, respeitar aquilo... tipo assim, dedicar mais 

aquilo p’á poder ajudar ele... (EPD – TUTOR, p.3). 

 

 Os tutorandos, com o desenvolvimento do projeto, passaram a se dedicar mais, 

retirar suas dúvidas, inclusive com os tutores, passaram a respeitar mais os professores e 

como consequência dessas ações melhoraram sua aprendizagem de um modo geral, 

relata o Tutor, fato que corrobora com o dizer da professora da disciplina. 

 

Tutor: (...) como eu estudava... convivenciava com todos eles, a 

gente percebia muito aqui que... eles tava melhorando aquilo... aquilo que 

eles tinha dificuldade, a gente ajudava, eles melhoraram... passaram, por 

exemplo, a tirar notas melhores... assim, ter mais respeito assim um com o 

outro, é... respeitar mais os professores, essas coisas assim... e isso ajudou 

bastante... (EPD – TUTOR, p.4-5). 

 

 Como lembrança dos pontos significativos para o Tutor, o mesmo expõe que o 

projeto de modo geral é um bom método de ensino, que este projeto marcou sua vida, 

possibilitando novas travessias, e facilitou compreender questões familiares. 
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Tutor: Sim. Ele... assim... com isso, os alunos pode ter mais... assim... 

pode se dizer... mais facilidade pra entender as questões da vida, porque 

muitas vezes eles é desinteressado... agora, lá na convivência eu vi que 

muitos passaram a se interessar mais nos estudos, assim... se dedicaram, 

né? (...) vai... vai ficar assim... pode-se dizer... marcado na vida, porque... 

com isso abriu novas portas, novas possibilidades pra o futuro e pra... pras 

outras coisas, assim, do dia a dia da vida... (...) eu vou ter mais 

facilidade em... tipo... nos estudos... questões familiares... essas coisas... 

(EPD – TUTOR, p.4). 

 

 Durante o passar dos dias em um breve espaço de tempo, compreendido em três 

meses, esse sujeito inicialmente tímido se empenhou, ousou, foi companheiro, assumiu 

uma responsabilidade que falta em alguns professores, se esforçar em aprender novas 

formas de ensinar, ouvir e dialogar para lidar com o contexto sócio-histórico-cultural 

desses indivíduos. Isto não era de sua responsabilidade, mas acabou se tornando por 

princípios éticos de querer bem o outro, aprendendo e se encantando com a tarefa de 

educar.  

O que dizer desse indivíduo que transformou sua maturidade, autonomia, 

responsabilidade e confiança ao se lançar em uma travessia difícil de formar gente, sem 

saber das dificuldades, se conseguiria e como promoveria tal ação? Só restava a 

travessia turbulenta para passar e transformar sua forma de lidar com a realidade 

existente. Dificuldades existiam com relação a este projeto, mas apresentou coragem de 

superá-las com gana e muita paciência. 

 

Tutora: vergonhosa, divertida, alegre e corajosa 

 

 A Tutora expressa que, por meio do projeto, mudou sua forma de aprendizagem 

que antes consistia em apenas receber informações e, ao desenvolver as atividades para 

a realização do CT, aprendeu ao ensinar os outros tutorandos, pois o processo 

desenvolvido no CT permitia tal feito ao aprender antes para poder construir ações que 

propiciavam a aprendizagem dos tutorandos. 
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Tutora: Foi diferente, né? Porque toda vez que eu participo de 

alguma coisa eu aprendo, eu num ensino... foi a primeira vez que eu 

ensinei alguma coisa... foi bom... diferente de todas as minhas 

experiências, mas foi bom... primeira vez que eu ensinei alguma coisa pra 

alguém, né... foi legal... (...) porque quando a gente vinha aqui um dia 

antes e depois a gente vinha com eles... a gente aprendia de uma forma... 

com você... e no outro dia ensinando dava até pra, pelo jeito que eles 

faziam, dava pra entender... então, assim, eram duas formas diferentes 

de se aprender... a minha e a deles... ensinando os meninos a fazer eu a... 

aprendi... a... entendi até mais do que eu já tinha entendido no outro 

dia... então ajudou muito mesmo a aprender ensinando os meninos... a... 

ensinando... até o jeito deles fazerem também me ensinou algumas 

coisas... então foi bom... melhorou a aprendizagem... (EPD – TUTORA, p.1). 

 

 Quando questionada sobre se houve modificação em sua postura frente aos 

tutorandos, ao desenvolver o CT, a mesma afirma que tinha muita vergonha de se expor 

e que as ações do CT possibilitaram transformar essa vergonha em ajuda ao outro 

vencendo essa barreira, admitindo que ajudaria outras pessoas diferentes das do seu 

convívio, pois, satisfeita, atravessou essa página de vergonha em sua vida. 

 

Tutora: Foi, porque... nas primeiras vezes mesmo foi igual... todas as 

vezes que era pra ensinar eu colocava o Tutor pra falar... eu morria de 

vergonha... mesmo já conhecendo todos os meninos na hora de apresentar 

alguma coisa dá vergonha pra falar, mas depois que eu acostumei já me 

soltei... acho que até se fazer de novo com outras pessoas eu já não teria 

tanta vergonha assim porque já tô acostumada... acho que até 

enfrentaria outras pessoas mesmo... seres que eu não conheça... acho que 

eu tô perdendo a vergonha... à força, mas tô perdendo... é bom (EPD – 

TUTORA, p.1). 

 

 Ao ser questionada se o CT contribuiu para observar, compreender e analisar a 

matemática de modo diferente durante, depois e atualmente a tutoranda afirmou que 

contribuiu muito durante, mas que quase não está utilizando tais conceitos. No entanto, 

entra em contradição ao dizer que tais conceitos são relembrados em disciplinas como 
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Física. Tal fato leva à conclusão de que a aprendizagem do CT contribuía antes, depois 

e atualmente, mesmo que seja com menor intensidade. Sem falar que o método de 

resolução das equações quadráticas, “fórmula de Bhaskara”, marcou sua aprendizagem, 

acredito pelo fato do CT ter se tornado significativo para mesma. 

 

Tutora: Uai, tem muita coisa que... mudou... aprendi muita coisa... 

foi, muita coisa melhorou pra mim, só que tem muita coisa que também 

que a gente aprendeu aqui que... a maioria num uso mais pra nada, 

sabe... na Matemática, a matéria é totalmente diferente, a visão é 

diferente, mas na época me ajudou muito... melhorou a minha 

aprendizagem... mudou o jeito de aprender... na sala de aula ficava mais 

fácil... ficou bom também... na época, né, ajudou muito... agora que eu já 

num mexo muito com isso, num uso muito... algumas matéria assim que... 

a gente faz revisão... então na maioria em Física mesmo... a maioria da... 

um monte de coisa que a gente usou aqui eu tô usando em Física agora... 

então ajudou ba... ajudou... a... na época ajudava... hoje ajuda, só que 

não muito como antes... mas ajudou muito na aprendizagem... (EPD – 

TUTORA, p.1) (...)algumas coisas sim... até... até além, né, das coisas... 

igual Bhaskara... acho que a melhor coisa que tem eu acho que é alguma 

coisa que eu sei de cor... você pode dizer qualquer coisa que chamar de 

Bhaskara pra mim eu sei fazer... [Risos do Pesquisador/ Formador] nossa... 

nossa é a matéria que eu mais amo... e eu tô usando Bhaskara em Física... 

então, ficou bem mais fácil agora... acho que em Física eu vou tirar uma 

notinha boa, né, apesar de que eu vou ter que usar reforço... porque a 

matéria é puxada, mas... eu vou tirar uma notinha boa só em Bhaskara... 

então é bom... ajudou bastante... mais Bhaskara ainda... que Nossa 

Senhora... eu fiquei boa demais nesse trem... [Risos do Pesquisador/ 

Formador]... misericórdia... (EPD – TUTORA, p.5). 

 

 A continuidade do projeto seria salutar para sua aprendizagem e dos demais 

colegas, pois revêem os conteúdos de maneira significativa, não apenas decorando 

fórmulas e métodos, mas aprendendo a interpretar a matemática nas diversas situações 

que a vida lhes apresentam ao modificar sua forma de ler o mundo. E mais, compreende 

que ela é o sujeito responsável por sua aprendizagem, sendo capaz, com paciência e 
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reflexão crítica, de acabar com o mito de que é impossível resolver problemas 

matemáticos. Vale ressaltar, que o método de formação do CT propiciou aos indivíduos 

aprenderem sobre diferentes pontos de vista como educanda, tutoranda e tutora, 

consolidando, de fato, sua aprendizagem. 

 

Tutora: Ia. Porque... porque assim, a maioria das coisas que você 

passou aqui foi... era uma das coisas que a gente aprendia já na sala de 

aula... muitas coisas que eu não aprendia na sala de aula eu tava 

aprendendo aqui e eu ainda tava ajudando os meninos... então, é, eu 

aprendia de três formas diferente... na sala de aula, eu aprendia aqui em 

particular com... e depois eu ensinava pros menino... eu aprendia também 

ensinando pra eles... então foram três visões diferentes da mesma 

matéria... então foi... ajudou bastante isso na sala de aula e... se 

continuasse ainda ia ser melhor ainda, né... porque... pena que se 

continuasse eu num ia ter mais folga... num tenho tempo mais... mais foi 

bom... ia ajudar bastante... não só a mim e o Tutor, mas os menino 

também... que a maioria deles tem muita dificuldade com matemática... 

então ia ajudar mesmo. 

Pesquisador/Formador: As atividades realizadas pelo CT contribuiu 

com a sua formação e a sua forma de aprender os conceitos matemáticos 

ensinado pelos professores?  

Tutora: Algumas sim... as matérias que tava sim... mas é porque 

aqui na maio... é... o que fica difícil é porque... é... a gente fica tão 

desesperado na sala de aula que a gente só quer... pronto... dá o visto pra 

na próxima aula ficar à toa, mas é só pensar... é igual aqui... aqui dá pra 

ver que... mesmo com o pouco tempo que tem na sala de aula dá pra fazer 

a atividade... é só você pensar... interpretar a questão... dá conta de 

fazer... nenhuma questão é impossível... todas... todas tem um resultado... 

todo mundo... qualquer um pode fazer é só usar... é só o que... deixa eu ver, 

pela pergunta, é só... melhorou a aprendizagem... a formação... meu jeito 

de entender Matemática também ficou mais fácil na sala de aula... até 

porque na maioria das coisa que eu num tinha dúvida aqui era 

revisado... no círculo tutorial, que era mais ou menos as mesmas matérias 

que você passava... então ficou bem mais fácil... na Matemática... até hoje 
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em dia, ainda tá mais fácil... porque eu aprendi a interpretar a 

Matemática, né, porque a única coisa que era ia tentava responder, se eu 

num conseguia eu pegava dos outros... eu pegava do Tutor... mas agora eu 

aprendi, né, interpretar... então até ficou mais fácil agora...(...) Agora eu 

faço sozinha... agora eu dou a resposta pros outros... [Risos] (EPD – 

TUTORA, p.2). 

 

 O projeto contribuiu para perceber as relações matemáticas em seu cotidiano ao 

melhorar de modo sutil a convivência com outras pessoas, pois quando se tornou mais 

autônoma, construindo relações críticas e reflexivas devido a atividades desenvolvidas 

nos grupos focais, repensou sua forma de lidar com os outros seja no espaço escolar ou 

no contexto familiar, perdendo gradativamente a timidez de conversar com as pessoas, 

desenvolvendo um sendo de compartilhar os conhecimentos. 

 

Tutora: É... mudou... bastante... porque tanto é que a maioria das... 

de alguns exercícios que você passava... você falava... usava como exemplo 

algumas coisas que acontecia no cotidiano e além, né, vo... eu sempre 

comentava com a minha mãe... que depois que a gente saía daqui eu 

sempre virava pra ela... não, aprendi isso aqui... isso aqui... isso aqui... eu 

falava... isso, não, aqui tem Matemática... isso aqui a gente fez isso aqui, a 

gente pegou esse ângulo pra fazer isso aqui... então eu passei a reparar 

mais nisso depois que eu saí, né... porque geralmente a gente num liga 

muito pra essas coisas, mas depois que a gente fez eu comecei a reparar... 

ficou parecendo meio bobeira, né, mas eu comecei a reparar em tudo... 

um pouco dessas coisas... então, aju... mudou muito... esses... a... coisa em 

relação não só na escola, mas fora também... fala... a ver Matemática em 

tudo... [Risos]. 

Pesquisador/Formador: (...)círculo tutorial, né, possibilitou você é... 

relacionar melhor com seus amigos, com as pessoas lá fora, na sua vida 

como um todo?   

Tutora: Não, mais... bom... num... mais... é... dava pra ver que eu fui 

me soltar mesmo assim lá pelo... pelos últimos mesmo, porque eu morria de 

vergonha... eu ainda morro de vergonha de falar na frente do povo, né, 

principalmente que tinha muita gente... agora, mais, assim, meu único 
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problema pra me relacionar... nunca tive medo não, porque eu sou muito 

idiota... [Risos do Pesquisador/ Formador] então eu tenho facilidade pra 

me relacionar com as pessoas, mas eu perdi... digamos que eu perdi um 

pouco da vergonha que eu tinha de falar em público e de explicar 

algumas coisas, mas fez... não foi muita diferença assim, mas fez pouca 

diferença... no modo de me relacionar com as pessoas (EPD – TUTORA, 

p.3). 

 

 Durante o desenvolvimento do projeto a Tutora relata que a ajuda construída no 

decorrer do projeto estendia-se na sala de aula, todos os tutorandos buscavam ajuda com 

os tutores estabelecendo assim vínculos com os mesmos, pois estes passaram a ser suas 

referências, fortalecendo desse modo seus laços de identificação para com aqueles 

que contribuíam com suas formações. Outro ponto relevante é que a Tutora expõe que 

tinha dificuldade de ensinar e que o projeto possibilitou esta a construir gradativamente 

a paciência necessária para tal feito ao se “acostumar” com a situação, tal fato expressa 

maturidade em lidar com os diferentes tutorandos, fato demonstrado durante o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Tutora: Nã... em relação assim... à sala de aula, na maioria das 

vezes era só eu e o Tutor, então a gente... mas depois do círculo tutorial a 

gente ajudava só que era os menino mesmo, sabe? O Pimenta, o Telles, o... 

Bia, a Valente, que era os que procurava a gente pra fazer... agora os 

meni... o resto dos menino não... a maioria se virava ou então pegava um 

do outro, mas os menino do círculo tutorial mesmo a gente ajudava na 

sala de aula também, porque eles mesmos vinham atrás da gente pra 

gente ajudar, né, explicar... agora o... o resto da sala eram poucos... 

agora mais mesmo era os menino do círculo tutorial que a gente até 

fora... na sala de aula a gente ajudava eles... continuava... não só aqui, 

mas na sala de aula também (...) eu num tenho paciência pra ensinar... 

eu num sei nem como é que eu conseguia... porque eu acho que eu tava 

empolgada demais... (...) Naquele período eu tive... porque eu já... eu 

tinha... foi questão de costume mesmo... porque eu já sabia que uma hora 

ou outra ele... ia chegar aquela... aquela... naquela mesma coisa e eles ia 

                                                 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
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ter difi... dificuldade naquela mesma coisa... então foi questão de costume 

mesmo... então já foi mais fácil porque era a mesma coisa de sempre... 

então era... era explicar a mesma coisa de sempre, mesmo que fosse todos 

os dias de formas diferente, mas foi costume mesmo (EPD – TUTORA, p.4). 

 

 Após perguntas e momentos reflexivos, a mesma responde o que o projeto 

deixou de significativo para sua vida, a saber, que as pessoas possuem dificuldades, mas 

que todos sabem alguma coisa; que se as pessoas, os alunos, trabalhassem de maneira 

coletiva resolveriam atividades sem ajuda do professor; aprendeu a respeitar as 

dificuldades dos outros, ter paciência para ajudar o outro; que nem todos possuem a 

facilidade que a ela possuía, pois cada um tem sua forma de aprender. Tudo isso devido 

ao fato de a mesma ter aprendido a conviver com o outro, socializando ao lidar com o 

diferente. 

 

Tutora: Uai. Ó, eu aprendi... deixa eu ver... o que ficou... é... eu 

descobri que todo mundo tem dificuldade, todo mundo sabe um pouco e 

todo mundo tem dificuldade... a... pode ser a mesma coisa ou coisas 

diferentes e... qualquer um pode ajudar o outro... tipo assim, a maioria da 

sala de aula, acho que se o meninos pegassem pra se ajudar, eles iam 

saber que qualquer um... iam conseguir resolver as atividades sem a ajuda 

do professor... porque cada um sabe uma coisa... se juntasse tudo eles ia... 

iam resolver o problema sozinhos... eu acho que eu aprendi a respeitar as 

dificuldades dos outros, ter mais paciência com a dificuldade dos outros, 

perceber que ninguém é igual a mim e que ninguém tem a me... a 

facilidade que eu tenho pra aprender as coisas... cada um tem o seu jeito 

de aprender diferente... eu acho que eu aprendi a ter paciência e a 

respeitar as diferença dos outros porque na maioria das vezes... e a me 

comunicar mais, me expressar mais com as pessoas... foi uma das coisas... 

ó... ó... acho que foi o que eu mais aprendi aqui, né... o que ficou... porque 

já faz tanto tempo mesmo, então tem certas coisas que eu nem me lembro 

mais... mais foi o que mais ficou mesmo... marcante... foi isso aí... eu acho 

que eu aprendi a me socializar mais com as pessoas, e a respeitar, e ter 

paciência... com a dificuldade deles... apesar de ser muito pouca 
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paciência, mas eu tenho um pouquinho (...) Aprendi. Aprendi muita coisa 

também... de várias formas diferentes, mas aprendi (EPD – TUTORA, p.5). 

 

 E o que dizer da Tutora que, juntamente com o Tutor, construiu as atividades do 

CT? Durante todo o processo venceu suas dificuldades, principalmente, quanto à 

socialização com o outro e, por meio de ações dialógicas, levou esperança para aqueles 

indivíduos que tinham uma visão cansativa de estudo ocasionada pelo arcaísmo 

presentes nas aulas de matemática. Com seu sorriso contagiante e características 

específicas de ensinar se modificou e, como consequência, aqueles que estavam à sua 

volta foram irradiados por seu brilho. Desse modo, demonstrou que o ato de educar 

busca transformar-se para atender a realidade existente, fato desenvolvido pela mesma 

durante todo o projeto ao fazer novas leituras de mundo. 

 

O QUE FICOU APÓS ESTA TRAVESSIA? SAUDADE! E OUTRAS TANTAS A 

SEREM TECIDAS... 

 

“Sereno e indo e se a gente quiser ela vai pousar”, é o momento de finalizar, 

após longa travessia, de fazer escolhas e na Ítaca, que cada um guarda em seu peito, 

descansar, e quem sabe mais à frente levantar voo e novas travessias alcançar, com 

paixão pela arte de educar. O que resta ao peito é falta e um bocado de saudade dos 

momentos vivenciados com aqueles tutores e tutorandos no intrigante jogo da vida de 

aprender, partindo de suas relações, histórias, com diálogo e amor pelo ato de educar. 

Desse modo, o que o metodologia e ensino e aprendizagem do CT nos apresentou 

durante todo esse processo? E como foi possível fazer as travessias? Portanto, cumpre-

se refletir sobre toda essa nova estrutura apresentada como contribuição e convite a 

novas travessias. 

 

Sobre caminhos e travessias: um possível diálogo entre a etnomatemática, 

psicanálise e a pedagogia libertadora de Freire em busca de novas formas de 

aprendizagem. 
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 Caminho ou travessia23? Caminho é algo certo, mesmo que seja difícil e cheio de 

obstáculos, vivenciado por outros mais experientes, que de tanto percorrê-lo nos 

apresentam onde iremos chegar. Demonstram os detalhes que podem compreender as 

árvores mais chamativas, as pedras mais perigosas, as flores mais bonitas e os buracos 

mais escondidos. Passeando ou não, com muita ou pouca velocidade, saber-se-á onde o 

caminho vai dar. 

 Travessia é incerta, é algo que causa receio e até espanto, sair apenas e não saber 

onde chegar, o que resta é uma ideia e a esperança de que algo possamos alcançar. Com 

esta, o medo, a insegurança e o arrepio na coluna tornam-se amigos, contudo ficamos 

mais alerta ao que está por vir, ao ouvir sons, vozes e imagens anteriormente não vistas. 

Nesta perspectiva, precisar o fim da travessia é difícil, pois a ideia inicial constituiu vida 

e forma ao vivenciar suas escolhas, adquirindo outras características. No entanto, a 

satisfação e a serenidade crítica e reflexiva dirão quando devemos descansar, com base 

em nosso desejo e satisfação, sempre com uma borda, pois o fim pode ser só o começo 

de novas travessias. 

 Nesta travessia, buscamos contemplar, vivenciar e nos maravilhar com o ser 

humano, buscando entender como este se dá com o meio por meio do triângulo da vida, 

por meio do processo cíclico ao que os seres humanos vivenciam ao longo do breve 

perpassar por esta terra. Entendemos que para formar os educandos, os sujeitos de sua 

própria história, os mesmos devem ser observados em seu contexto sócio-histórico-

cultural, tal fato deve fazer parte da pesquisa, com suas individualidades e 

características que formam a cultura de determinado espaço, que por vez é fundamental 

para promover a formação dos sujeitos. Desse modo, Clareto (2003) contribui ao dizer 

que  

 

[o] sentido está na realidade, ele precisa ser buscado e desvelado...O 

resgate dos significados das ações e falas dos sujeitos é o objetivo da 

pesquisa. A pesquisa é vista como uma busca de significados para as 

ações e falas dos “sujeitos” da investigação, tendo como “pano de 

fundo”, sobre o qual as coisas fazem sentido: o contexto social, a 

cultura, a história (CLARETO, 2003, p.234). 

 

 Sem esse contexto, no desenvolvimento da pesquisa, sem a leitura do espaço 

escolar que por sua vez está estritamente ligado aos saberes e fazeres de uma 

                                                 
23 Ideia retirada do diálogo construído pela Profa. Dra. Sônia Maria Clareto durante a qualificação desta 

dissertação. 
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civilização, perde-se o sentido, desmotiva, não impressiona, principalmente quando se 

falta o diálogo. Diante ao processo civilizatório, faz-se necessário melhores acordos 

para se viver consigo mesmo e com o outro, entendendo e pelo outro sendo entendido, 

em um complexo jogo de uma pulsão que pode se desdobrar em vida ou em morte. 

 Daí a insistência em conhecer os espaços dos sujeitos, fazer a leitura desse 

mundo novo para buscar apropriar-se de elementos e, com esses, dialogar no sentido 

de transformar o espaço educacional oferecido aos sujeitos. Vale ressaltar que não se 

buscou legitimar as interpretações construídas pelos sujeitos24, mas lançar um modo de 

olhar o contexto por meio dos sujeitos correlacionando com o olhar do pesquisador e 

professores de uma unidade de ensino, pois colocar tais ações como cartilha a ser 

seguida seria considerar a uniformidade dos sujeitos. 

 As ações construídas não vão ao encontro de, uma vez mais, manter o sistema 

educacional, mas de romper e ir de encontro com as arcaicas formas que já não seduzem 

os educandos no espaço educacional existente, pois o processo civilizatório aqui 

entendido é dinâmico, modificando-se de acordo com o espaço cultural que, por sua 

vez, é construído pelos indivíduos que o compõem. Por isso, se fez e faz-se necessário 

uma educação crítica e libertadora para que oprimidos possam ter voz, ressignificando 

aquilo que os oprimem, entendendo parte das angústias que os imobilizam, para assim 

possibilitar ações que façam com que o sujeito se conheça mais, para ter a possibilidade 

de romper com algumas aflições que os ajudam a refletir e pensar criticamente sobre 

aquilo que os imobilizam, reorganizando-se e construindo ações que possibilitem 

melhores acordos com a realidade vivenciada. Nesta perspectiva, os sujeitos fazem 

uma nova leitura de mundo e constroem ações novas que modificam a manutenção do 

processo ao qual foi inserido, ao se satisfazer. 

 Portanto, buscar a compreensão dos sujeitos em seus espaços e em grupo foi e é 

essencial para quem se arrisca no difícil, mas belo caminho de formar gente, de querer 

bem as pessoas. Assim, criar meios e ações para compreender o primeiro grupo ao qual 

                                                 
 A travessia Indivíduo, sociedade e natureza: um buraco resta ao peito. 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 
24 “Como podemos legitimar, pois, as compreensões e interpretações que fazemos do outro e das 

diferentes culturas? Na verdade a questão é: o que legitima as interpretações que produzo das práticas do 

outro? Creio que essas não são perguntas à espera de respostas, são interrogações a serem consideradas, 

ponderadas e refletidas nas práticas de pesquisadores e pesquisadoras que investigam segundo abordagens 

qualitativas” (CLARETO, 2003, p.240). 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro 
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o sujeito faz parte, a família em suas diversas configurações, foi e é basilar para as 

formações dos educandos. Por isso, conhecer o espaço do sujeito pelos sujeitos foi 

salutar, pois compreender as configurações familiares sem as vozes dos oprimidos não 

faz sentido, seria acreditar ingenuamente que existe apenas uma forma de família 

estereotipada que mantém o processo civilizatório; ouvi-los, seja individualmente ou em 

grupo, é ter a possibilidade de compreender as diferenças familiares existentes que 

formam os indivíduos ali presentes. 

 Neste contexto, foi essencial possibilitar uma formação partindo daqueles 

educandos que compreendem e vivenciam esse contexto, aqui chamados de tutores, 

fazendo que os demais, os tutorandos, se sentissem acolhidos, confiantes, sem 

obrigações impositivas de aprender para “tirar nota”, mas que se identificassem com os 

tutores e os processos ali construídos ao sentirem-se à vontade para aprender sobre 

si, sobre o outro, sobre conhecimentos diversos e, em específico, os conceitos 

matemáticos, com atividades que faziam parte da realidade em que estão inseridos. 

 Construir a pesquisa que, segundo D’Ambrosio (2005), é o elo entre a teoria e a 

prática, levou a uma busca intensa de vivenciar a matemática em nosso cotidiano e em 

várias outras situações dantes não percebidas, possibilitando aos tutores e tutorandos 

modificarem seu olhar, no sentido de perceber a importância dos conceitos matemáticos 

na escola, nas cidades, nas relações comerciais, na dominação de um povo sobre outro e 

na beleza da natureza, entre outros. Considero essa modificação uma forte ação para que 

os educandos possam perceber que matemática não está presente apenas no tradicional 

quadro negro, mas desde o simples caminhar por sua casa à ações complexas do dia a 

dia, uma nova forma de olhar que seduz e encanta aos aprendizes a compreender os 

abstratos conceitos matemáticos. 

 Atribuo as ideias emergidas vindas dessa pesquisa a três teorias que foram 

salutares para o desenvolvimento de tais ações, bem expressas no título e no corpo 

teórico desta dissertação. Vale ressaltar a importância de ler esses clássicos, pois sobre o 

ombro de gigantes podemos enxergar outras possibilidades devido ao fato de podermos 

enxergar mais longe. 

 Apesar de tempos e contextos diferenciados estas, em meu entendimento, 

dialogam em alguns sentidos. Buscar-se-á refletir aos questionamentos: por que 

                                                 
 A travessia Indivíduo, sociedade e natureza: um buraco resta ao peito. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir 
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Etnomatemática, Psicanálise e Pedagogia Libertadora de Freire? Qual o diálogo 

estabelecido entre os mesmos que foram basilares para a construção dessa pesquisa? 

 Vale antes ressaltar que o porquê de determinado referencial vai ao encontro da 

formação do pesquisador/formador e os caminhos por ele vivenciados durante seu 

processo formativo, que teve e tem contribuído para sua formação pessoal e acadêmica. 

Em poucas palavras, a Etnomatemática possibilitou modificar a visão tradicionalista de 

compreender e julgar os outros, partindo da história de cada sujeito, para se auto 

conhecer, evidenciando a necessidade de compreender o contexto sócio-histórico-

cultural dos indivíduos, onde uma das suas preocupações é a matematização dos 

conceitos matemáticos. A Pedagogia Libertadora de Freire demonstrou a necessidade da 

formação crítico-reflexiva dos oprimidos para lutar contra a ordem perversa dos 

opressores, em busca de serem mais, ao se reconhecerem oprimidos e por meio do 

diálogo traçar ações efetivas para que se conscientizem os opressores a modificarem 

suas ações injustas e cruéis para que assim esses termos, oprimidos e opressores, 

deixem de existir em um constante processo de libertação. A Psicanálise surgiu na vida 

do Pesquisador/Formador como uma disciplina de núcleo livre25 e concomitantemente 

às aulas de mestrado, sendo que hoje o pesquisador participa de um grupo de estudo 

psicanalítico denominado Associação Livre26. Assim, a Psicanálise possibilitou ao 

pesquisador se compreender e ao outro, demonstrando que as menores ações guardam 

significados complexos, aliviando-o ao buscar compreender os aspectos (in)conscientes 

da cultura, das civilizações, dos indivíduos, dos grupos, em especial, o primeiro, a 

família, entre outros, formações salutares que propiciaram um pouco mais de vida e 

consciência da sua história possibilitando uma reflexão crítica do relacionar com o outro 

e a sociedade. 

 Se tais teorias foram tão presentes e salutares nestes últimos anos da vida do 

pesquisador, por que não buscar um diálogo possível com esses campos teóricos e fazer 

desses caminhos salutares e basilares para formar cidadãos que compreendam as 

dinâmicas civilizatórias, os grupos que estão inseridos, para minimante conhecer suas 

histórias, para se organizarem e fazerem inferências mais complexas em seu cotidiano, 

mais reflexivas, conscientes, críticas, autônomas e confiantes? Aquilo que outrora 

                                                 
25 Cujo nome da disciplina era Psicanálise e Cultura ministrada pelo Prof. Altair. 
26 Primeiramente no curso A trama dos Conceitos, ministrado por três psicanalistas, em especial a 

doutoranda e Prof. Msc. Leilyane Araújo Masson que tem me coorientado acerca do universo da 

Psicanálise, em que gentilmente convidou-me a participar desse grupo de estudo para melhor 

compreender e fazer inter-relações necessárias com o projeto em questão. 
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parecia utópico e cheio de esperança foi criando configurações que possibilitaram uma 

forma de entender possibilitar a formação dos sujeitos no espaço escolar. Cumpre-se de 

agora em diante construir um possível diálogo sobre tais campos teóricos, de maneira 

direta apoiando-se no primeiro capítulo dessa dissertação. 

 Então, a Etnomatemática preocupa-se, segundo D’Ambrosio, em respeitar o 

outro, com suas vontades e necessidades, preocupado com o contexto sócio-histórico-

cultural dos indivíduos, para que se formem e se transformem, buscando a 

transcendência por melhores formas de viver em sociedade. Cujo grande objetivo é 

encontrar a paz de modo geral. 

 

D’Ambrosio considera que não há uma verdade absoluta e, por conta 

disso, devem-se respeitar outras visões de mundo, presentes em 

diversos etnos. O respeito, junto com a solidariedade e cooperação, é 

um dos pilares da etnomatemática. A questão do respeito é sempre 

apontada por D’Ambrosio como nuclear à etnomatemática. 

Considera a etnomatemática como uma teoria do conhecimento, de 

modo que seu tripé de base parece ser enraizado em valores morais 

(MIARKA, 2011, p.116). 

 

 Portanto, respeitar o outro é necessário para estabelecer novas relações, fato que 

está relacionado ao conhecer o contexto e a história de vida de outro ser humano. Desse 

modo, aprendemos a não elaborar falsos juízos de valor ao não tratar o outro como 

estranho, mas como diferente, respeitando sua identidade, aquilo que difere de um e do 

outro, com características específicas, a alteridade dos indivíduos no espaço existente.  

 

A palavra identidade, desmembrada em identi-dade, pode ser 

compreendida como modos de se identificar, seja um indivíduo, seja 

um grupo. Um indivíduo pode ser identificado pela continuidade física 

de seu corpo, por exemplo. Sabemos identificar um indivíduo por 

percebermos o que não faz parte do indivíduo. O outro, seja animado 

ou inanimado, é necessário para essa identificação. A este outro, ou 

modos próprios de ser do outro, chamamos de alteridade (MIARKA, 

2011, p.386). 

 

 A identidade de um grupo se dá partindo de como ocorre a constituição e 

características que compõem o grupo, portanto a mesma é relacional com base em 

escolhas contextuais políticas e históricas, de acordo com categorias essenciais do grupo 
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constituído (MIARKA, 2011). Conhecer o outro é basilar para conhecer a si próprio, é 

se conhecendo enquanto indivíduo e grupo que percebemos os limites do mesmo. 

 

Precisamos dos limites do outro grupo para saber os limites de 

constituição de nosso próprio grupo. Entretanto, falar do pólo eu-outro 

aponta uma complexidade inesgotável, trabalhada ao longo da história 

da ciência e da filosofia e sempre aberta a interrogações, críticas e 

debates. De qualquer modo, é inquestionável que buscar conhecer o 

outro – o diferente, também abrangendo grupo cultural, sociedades 

etc. – solicita ir além do que se conhece de si mesmo – do próprio 

grupo etc. Essa é uma pedra angular enfrentada pela etnomatemática 

(MIARKA, 2011, p.387). 

 

 Esse também é um ponto nevrálgico da Psicanálise, conhecer o outro 

respeitando seus saberes e fazeres, compreendendo seu contexto de vida para inserir ou 

reinserir o sujeito na realidade trabalhando aspectos inconscientes para que esse sujeito 

seja mais, a que Freire (1967; 1987; 1967) tanto insistiu com sua ação emancipadora 

dos oprimidos, compreendendo aos indivíduos como seres inconclusos, em permanente 

busca sobre si e sobre os mistérios a que ele se apresenta, tudo isso por meio de ações 

dialógicas. 

 

D’Ambrosio vê a etnomatemática como uma possibilidade de 

entendermos a nós mesmos, como seres humanos no mundo, trazendo 

de volta a humanidade à matemática, e criando estratégias de abertura 

ao diálogo por almejar uma co-existência, pautada no respeito mútuo, 

entre diversos grupos (MIARKA, 2011, p.394). 

 

 Se tanto D’Ambrosio quanto Freire priorizam o diálogo para educar e 

transformar cidadãos reflexivos, críticos, que façam novas leituras de mundo para se 

inserir e reinserir no espaço vivenciado, a Psicanálise também apresenta tais elementos, 

pois possui seu caráter libertador, partindo da experiência clínica e indo além com sua 

prática libertadora e democrática, ao avançar e atestar a civilização contra a barbárie, 

demonstrando que os sujeitos são livres por sua fala, na qual seu destino não se limita a 

seu ser biológico, diz Roudinesco (2000), e acrescenta que felizmente as pretensões 

científicas não conseguiram construir uma terminologia à subjetividade humana. 

Compreender a dinâmica civilizatória é possibilitar a percepção de que nessa 

visão ocidental de existir somos colocados a todo momento em busca da felicidade, 

onde se consome exacerbadamente com a falsa ilusão de preenchimento da falta que lhe 
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resta. Contudo, por ser ilusório, logo se instauram angústias, se deprimindo, buscando 

remédios e ações imediatistas para se “curarem”. Roudinesco (2000) aponta que a 

sociedade contemporânea está deprimida, já que estabelecem, ao veicular o consumo de 

padrões de normalidade defendidos pelas ciências neurais e farmacológicas, que 

submetem o psiquismo e suas implicações existenciais às respostas exclusivamente 

neurobiológicas27. 

A Psicanálise retira o sujeito normalizador para sujeito da sua história, que pode 

fazer novas leituras e transforma-se apesar de vacilar em seu próprio interior, para lutar 

contra uma sociedade depressiva que vive a falsa ilusão do gozo eterno, da felicidade a 

qualquer custo. “Conheça a ti mesmo”, frase do Oráculo de Delfos exposta pelo filósofo 

Sócrates (479-399 a.C.) pode ser melhor entendida quando buscamos compreender o 

outro, pois apesar de indivíduos somos sociais e conhecer o outro é estar a par de si 

mesmo.  

 Desse modo, podemos enfatizar que as três referências basilares dessa pesquisa 

partem dos sujeitos e de suas ações vivenciadas em determinado contexto sócio-

histórico-cultural para que estes se conheçam ao conhecer o outro, se respeitando ao 

compreender o processo civilizatório existente sob as lentes culturais vivenciadas. 

Assim, buscam compreender a ontologia do ser ao buscar suas origens, fazendo uma 

leitura de mundo desses sujeitos que promova um diálogo com estes, construindo 

inferências, ações e transformações nos indivíduos, entendem que não é possível fazer 

uma educação sem refletir sobre o próprio homem.  

Em tempos diferentes e em espaços diferenciados com propósitos particulares, 

buscam enfatizar que, cientes das histórias dos sujeitos, podem propiciar reflexões, 

ações e críticas profícuas e profundas ao invés de repostas levianas, simplistas e 

esvaziadas de sentido, que não ajudam na formação na transcendência do sujeito, ao 

contrário, reforça sua condição de oprimido, de um indivíduo angustiado e depressivo. 

 Nesta perspectiva, a Etnomatemática na vertente D’Ambrosio demonstra a 

importância do outro para nossa sobrevivência, a vida depende de uma ética maior 

estabelecida pelas necessidade e vontades do outro, de sua solidariedade e cooperação. 

Tal fato dar-se-á por meio do Triângulo da Vida, regido por suas pulsões de 

                                                 
27 A curto modo é um importante ramo da neurociência que estuda o sistema nervoso, principalmente a 

anatomia, fisiologia e evolução 
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sobrevivência e transcendência, que são os propulsores da necessidade e vontade, 

respectivamente.  

 

O ser humano, motivado pela sua vontade, interfere no Triângulo de 

Sobrevivência, modificando os seus lados. Esse novo triângulo com os 

lados modificados representa o fenômeno da vida humana (...) A 

necessidade, por sua vez, é um resíduo de nossa essência animal. 

Indica que esses componentes são conectados, de modo que a relação 

entre a pulsão de sobrevivência e a pulsão de transcendência regula o 

comportamento do ser humano (...) A vontade, exercida 

intencionalmente, pode ser uma manifestação da tentativa do ser 

humano de transcender sua existência no plano da sobrevivência, em 

uma tentativa de seguir rumo à dimensão espacial do mistério 

(MIARKA, 2011, p.109). 

 

 A Psicanálise, ao estudar os processos psíquicos dos indivíduos, compreendeu 

que as problemáticas enfrentadas pelos indivíduos residem em sua natureza sexual28.  

O sentido sexual e a pulsão de vida e morte estão conectados deslizando um 

sobre o outro, com seus pontos comuns e pontos radicalmente heterogêneos, não se 

reduzindo um ao outro. O Sexual tendo como aliado o inconsciente29 para satisfazer-se e 

“(...) o outro, a realidade das pulsões, é um ser silencioso, paradoxal, externo a qualquer 

sentido” (ZUPANCIC, 2008, p.14). 

 Tais pulsões estão em constante movimento, conservando e produzindo/criando. 

A pulsão de vida conservadora promove o elo geracional por meio da genealogia do 

afeto; e a pulsão de morte de produção/criação, que consiste em produções por meio de 

atos aleatórios e no caos, caracterizando-se pela compulsão à repetição, desejando 

retornar ao estágio inorgânico. 

 Desse modo, podemos fazer interlocuções entre a Etnomatemática e a 

Psicanálise, mesmo com características diferenciadas, referente a um elo designado para 

a compreensão do sujeito e forças que o conduzem inconscientemente, ao apresentar 

que os sujeitos estão muito além de meras ações comportamentais e metodologias que 

determinam o ser. Por meio das pulsões podemos perceber que o ser humano não é 

                                                 
28 “[o] sexual é aquilo no qual o conflito, o antagonismo do ‘ser’ e do ‘sentido’ está constantemente vivo. 

O sexual é sua interseção como um conjunto vazio que, não obstante, os prende juntos, conecta-os. Ele é 

isso porque é impossível dizer ser sem deslizar pelo sentido, enquanto, por outro lado, é impossível ‘fazer 

sentido’ sem algum ser inesperadamente emergindo das bordas do significante” (ZUPANCIC, 2008, 

p.16). 
29 Segundo Zupancic (2008) “No nível do inconsciente, (quase) todo sentido é sexual ou relacionado a um 

sentido sexual. O que isso nos diz? Ao invés de conceber isso nos termos do inconsciente como um tipo 

de refúgio, santuário, receptáculo dos pensamentos sexuais inadmissíveis, devemos concebê-lo nos 

termos do inconsciente como ‘gerador’ ativo do sentido sexual” (p.16). 
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alienado, mas também não é o centro do universo, sua forma de ser e atuar estará ligada 

ao seu contexto sócio-histórico-cultural, quando liberto passa a ser o sujeito de seu 

destino, escolhas, incertezas e conflitos, apesar de ser faltoso, incompleto, por não 

domar seu próprio inconsciente (ROUDINESCO, 2000). 

 Freire (2000) nos ensina que, mais uma vez, não é possível fazer uma educação 

sem refletir sobre o próprio homem. Faz-se salutar conscientizar oprimidos partindo do 

seu contexto sócio-histórico-cultural, da “consciência real”, para obter o máximo de 

“consciência possível”. Nesta conjuntura, ter consciência da incompletude torna-se 

ponto essencial, a que o educador Freire apresenta como o propulsor para a civilização, 

para que homens e mulheres obtenham conhecimento e por meio desse possam 

transformar o suporte existente, em que este, aos poucos, ganha vida, sentido e 

significado e se transforma em mundo e o mundo em existência que dár-se-á em contato 

com o outro. É por meio da falta que desejamos ir além para buscar preencher o vazio, 

que pelos pressupostos psicanalíticos está presente nos indivíduos ao se inserir nos 

diferenciados contextos sócio-histórico-culturais, a que D’Ambrosio nos apresenta 

como mistério que nos impulsiona ir adiante ao desconhecido das respostas que lhe 

faltam. A insatisfação dos indivíduos gera ações por meio de perguntas que requerem 

respostas, e a cada resposta surge uma nova pergunta, renovando os mistérios 

impulsionados pela falta, que se findam com o breve perpassar pela terra, que se finaliza 

com o falecimento, isto é, quando deixa de existir corpo e mente. 

 

A origem da diversidade parece ser o ‘mistério’, que impulsiona 

qualquer teoria do conhecimento. A busca do significado está presente 

em todos os sistemas culturais, seja por meio da religião, da ciência ou 

da mitologia. Todos esses meios de conhecer parecem ter um núcleo 

comum: a busca pela coerência explicativa do mistério. É um modo de 

organizarmo-nos no desconhecido em busca de uma unidade social. É 

a busca de uma coerência do que nos é misterioso, tornando o mundo 

o nosso lar, aquele em que sabemos o que esperar e como nossas 

atitudes nele se desdobram (MIARKA, 2011, p.110). 

 

 Outro ponto importante a ser evidenciado é a relação do indivíduo com a 

sociedade, com o grupo ao qual faz parte. Para Freire é salutar compreender a sociedade 

como um espaço de contradições ao qual os indivíduos buscam fazer uma leitura de 

mundo necessária para saber intervir no processo civilizatório, para que o oprimido se 

reconheça oprimido e, assim, possa romper com opressores que criam inúmeras 
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situações ideológicas com o intuito de coisificá-los. Segundo D’Ambrosio (MIARKA, 

2011) a sociedade é um reflexo dos indivíduos que a compõem, portanto, construir 

alternativas para que os indivíduos rompam com a lógica daquilo que o oprime é 

salutar. De certo modo, a Psicanálise busca compreender, analisar e esclarecer tais 

pontos, para que o sujeito tenha a oportunidade de refletir sobre suas próprias ações 

criticamente ao compreender as forças (in)conscientes ao qual está submetido para, 

desse modo, ter a possibilidade de fazer melhores acordos com o contexto sócio-

histórico-cultural ao lidar com uma sociedade narcísica, depressiva, algo como uma 

esquizofrenia individual e coletiva. 

 O que está em jogo para tais referências teóricas é a possibilidade de que, com 

cuidado para não cair em uma aproximação ilusória na perspectiva acima, os sujeitos 

busquem sua identidade frente às inúmeras forças que interatuam sobre si na complexa 

sociedade ao estabelecerem suas raízes, se conhecendo, libertando-se e intervindo para 

vivenciar satisfatoriamente o contexto ao qual estão inseridos. É nevrálgico refletir 

sobre tais forças para que os sujeitos se organizem internamente, transformando-se 

para assim conviver melhor consigo e com os outros. 

 Neste contexto, é basilar, para fazer inferências na formação do sujeito, que se 

compreenda a relação oprimido e opressor em busca de ações libertadoras que 

conscientizem o sujeito o máximo possível sobre sua realidade existente; sobre sua 

capacidade de transformar-se e transformar ao se inserir como sujeito, modificando-o ao 

invés de se adaptar às ideologias dominantes. É ter a possibilidade de exercitar dizer e 

anunciar sua palavra, de pronunciar o mundo, sendo responsável por sua história, 

refletindo sobre sua condição de sujeito por meio do amor, denúncia, rebeldia, valentia 

entre outros (Freire). Conhecer seu contexto de formação respeitando as diferenças das 

culturas, a alteridade dos sujeitos, estabelecendo novas formas de diálogo com as 

culturas e, consequentemente, com os sujeitos que a compõem, alcançando novas 

formas de construir a sociedade, em suma, um novo diálogo consigo mesmo frente sua 

realidade cotidiana (D’Ambrosio). Depreender que o sujeito, apesar de vacilar em seu 

interior, é capaz de repensar sua história, propiciando novos direcionamentos críticos e 

refletivos ao associar sentidos e significados a partir de seu primeiro grupo familiar aos 

círculos de amizade e obrigações que o processo civilizatório tem ocasionado. Desse 

modo, se torna capaz de fazer novos acordos para lidar com uma sociedade narcísica e 
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deprimida, que prioriza o ter em detrimento do ser ao apontar a “surda selvageria” de 

uma sociedade que encontra-se doente, que a todo custo busca reduzir o ser humano a 

uma máquina, para produzir determinado efeito, desprovendo-o de sua sexualidade, 

pensamento e afeto (Psicanálise). 

 Tais pontos são salutares para que a formação do indivíduo seja reflexiva e 

crítica, se conscientizando de sua história e da sua cultura que, por sua vez, é formada 

por grupos para transcender sua forma de existir com o outro e o meio ao qual faz parte. 

Assim, é importante a utilização de estratégias educacionais, como uma possibilidade, 

para melhor compreender a cultura ao qual faz parte e seu sistema de hierarquização dos 

grupos, a que a Psicanálise busca compreender. A Etnomatemática, na vertente de 

D’Ambrosio, corrobora ao compreender que  

 

[a]ssim como em outras espécies, a raça humana possui uma estrutura 

de hierarquização, uma vez que os indivíduos que a compõem são 

diferentes. A educação trata de trabalhar essa diferenciação, 

transformando-a em poder, em possibilidade de seu exercício e em 

estratégias políticas para sua manutenção, além de auxiliar na criação 

de elementos para que um indivíduo não caia na armadilha do poder, 

tornando-se ferramenta para o exercício de poder do outro (MIARKA, 

2011, p.112). 

 

 A educação é uma grande possibilidade para a construção de novas formas de 

diálogo, para que saberes e fazeres não sobreponham outros saberes e fazeres. 

Ressignificar a ideia de melhor, estabelecida por aqueles que detém poder, é necessário 

a tal ponto que ela não mais exista, pois fortalece o ódio indo na contramão do ideário 

de paz, que parece ser utopicamente almejado pela sociedade. O diálogo transformador 

é salutar para que o contato não sobreponha valores culturais, mas possibilite novas 

configurações que respeitem as diferenças para construir novos valores que atendam a 

esse contato, pois a cultura possui seu caráter dinâmico, e por mais que os opressores 

busquem acabar com as raízes culturais, os indivíduos levam adiante seus saberes e 

fazeres, dando contorno a um novo espaço cultural ocasionado pelo choque entre as 

culturas. 

 

Existe outra face dessa violência da cultura: nada é definitivamente 

adquirido pelos homens. Todo bem e todo direito pode lhes ser tirado. 

Mas aquilo que se aprende, aquilo que se sabe faz parte daquilo que se 
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é, não daquilo que se tem: ninguém pode nos despojar disso. Aprender 

não é apenas saber mais, é ser mais (...) (COUTO, 2003, p. 115). 

 

 De fato, mais uma vez, a Etnomatemática, a Psicanálise e a Pedagogia 

Libertadora de Freire apostam no diálogo para compreender o indivíduo, fazendo 

ressurgir suas essências, revigorando suas formas de respeitar para poder, se caso haja 

necessidade, intervir com delicadeza e sutileza, para construir diálogos que transformem 

o espaço ao qual está inserido, começando tal mudança com si próprio30. 

 Segundo Roudinesco (2000), a psicanálise tem propensão ao diálogo, à liberdade 

e o descentramento da verdade ao buscar relativizar o conceito de verdade, fato que em 

contextos diferenciados é expresso pela etnomatemática e pedagogia libertadora de 

Freire, com grande ênfase. Ao entrar em contato com os indivíduos, também, buscam 

relativizar o conceito de verdade por meio do diálogo para construir ações que 

culminem na libertação dos sujeitos.  

Nesta perspectiva, as ciências que estão verdadeiramente comprometidas com a 

verdade, ciências plurais, buscam a liberdade em favor da necessidade de 

transformação, dizendo não à adequação do sujeito, apostando no potencial criativo para 

lidar com um mundo avesso à diferença, com o intuito de redimensionar novas formas 

de subjetividade e diferenças, para lidar com uma sociedade depressiva. Portanto, tais 

referenciais foram salutares para tais entendimentos. Vale enfatizar, como contraponto, 

que não só as ciências estão comprometidas, mas também os conhecimentos diversos de 

distintos grupos culturais. Haja vista, que a verdade também é relativa à distintos grupos 

socioculturais. 

Assim, essas inter-relações foram salutares para o desenvolvimento da pesquisa, 

assim lança-se por meio de um esquema algo que durante todo esse processo foi 

significativo para a formação dos indivíduos em um determinado espaço escolar, 

preocupações que são salutares para formar um indivíduo em uma sociedade narcísica, 

                                                 
30“ Um ponto importante é explorar a presença do indivíduo em uma cultura, de modo que esta passe a ser 

concebida nas esferas subjetivas, intersubjetivas e objetivas. As fronteiras caem. Deixamos de ser 

indivíduos presentes em uma cultura, para sermos indivíduos que agimos em uma cultura, do mesmo 

modo que uma cultura age em nós. Uma outra discussão interessante é em como considerar indivíduos 

como representantes de uma cultura. Em muitos trabalhos de etnomatemática a cultura de certo grupo é 

estudada por meio de um (grupo de) indivíduo(s). Como é realizada essa generalização? As 

individualidades desaparecem e podem se encontrar generalizadas como presentes em todo o grupo. Além 

disso, a concepção de dinâmica cultural de D’Ambrosio se refere majoritariamente ao encontro cultural 

como desencadeador de mudanças, mas e as mudanças internas em um grupo? Ainda que entendêssemos 

o indivíduo como entidade cultural como D’Ambrosio propõe em certo momento de seu discurso – e aí 

poderiam haver encontros internos a uma cultura que se caracterizariam como encontros culturais – este 

tem seu próprio processo de mudança que não é fruto somente de encontros culturais, mas de suas 

próprias experiências como indivíduos” (MIARKA, 2011, p.111-112). 
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carente, deprimida, daí a real necessidade de uma formação crítica para que tal sistema 

saia desse engodo que aprisiona e causa patologias. Isto não quer dizer que seja a 

solução, mas um caminho que pode contribuir com uma educação escolar, que respeite 

as diferenças e forme gente e não coisas. Tal esquema apresenta a dinâmica educacional 

dentro de um contexto sócio-histórico-cultural e a possibilidade do Educador/Professor 

refletir e promover travessias para com os educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Dinâmica representacional do complexo processo educacional 
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Diante a tal esquema, é basilar e essencial para uma formação educacional 

crítica e reflexiva ações dialógicas entre educador e educando, em que o educador insira 

o educando em uma travessia ao conhecimento para fazer melhores acordos com sua 

cultura, com referência no contexto escolar, ao buscar compreender as forças atuantes 

sobre si e, principalmente, sobre os educandos. 

Segundo Cortella (2000), apesar de estarem cientes desse processo dinâmico não 

se fazem ações significativas para melhorias na aprendizagem dos educandos. 

“Reafirmemos o óbvio: há um fortíssimo reflexo das condições de vida dos alunos no 

seu desempenho escolar. Há décadas e décadas isso é discutido sem que, 

necessariamente, acarrete mudanças significativas na nossa ação coletiva (CORTELLA, 

2000, p.138). Como contraponto a tal citação, esta pesquisa buscou desenvolver ações 

significativas para a vida dos sujeitos partindo do seu contexto sócio-histórico-culturall, 

em especial a família, em suas diversas configurações, que é a referência dos sujeitos. 

Trazer suas angustias por meio de ações dialógicas foi o início de nossa travessia, que 

culminou em sujeitos mais autônomos, conscientes, reflexivos, confiantes e críticos, 

entre outros. 

Dentro da cultura (figura acima) os sujeitos, a grande maioria deles, vivenciam o 

processo educacional, estes sofrem várias pressões externas (in)conscientemente. Dentre 

estas, três possuem grande influência em nossa sociedade, sendo as principais, a família, 

a escola e o Estado. Por falta de diálogo eficaz, tais instituições vêm promovendo um 

grande jogo de empurra ao responsabilizar os educadores por suas culpas, buscando 

transferir suas faltas e incompetências para se eximirem da responsabilidade de formar 

os sujeitos. Cobra-se daqueles em que mais se depositam esperança de dias melhores, 

contudo tal carga tem se tornado insustentável para tais educadores que dia após dia tem 

ficado cada vez mais doentes ao buscar resolver tal jogo, na grande maioria das vezes, 

sem apoio familiar, escolar e estadual/governamental31, pois amam e sofrem ao não 

conseguirem contribuir com as crianças e jovens que carregam em si a esperança de dias 

melhores.  

A instituição família diz, com diferenciadas respostas, que não consegue educar 

seus filhos; a escola carece de infraestrutura e de apoio pedagógico eficientes que 

fortaleça a formação dos discentes em sala de aula, entre tantos outros; e o Estado 

desampara as famílias não criando oportunidade de condições mais dignas de trabalho 

                                                 
31 Buscou-se retratar, sob o olhar do Pesquisador/ Formador as vivencias como educador ao retratar 

algumas das pressões exercidas pelo governo do estado de Goiás. 
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para que pais, mães e responsáveis dediquem-se mais à formação de seus filhos ou a 

estimular os jovens a participarem de programas sociais eficientes, entre outras coisas, 

ao invés de vender uma falsa realidade que visa obtenção de dinheiro a qualquer custo 

para realizar desejos imediatistas que, em sua grande maioria, não passam de lixo. 

Neste contexto, é salutar que o educador deixe uma luz de alerta para 

compreender que a família dos sujeitos encontra-se descaracterizada, cuja base 

formativa deixa a desejar na formação dos indivíduos, responsáveis legais ou não que 

não possuem tempo para promover diálogo com seus filhos, e quando este falta, outras 

formas de diálogo apareceram, algumas importantes. Contudo, estamos inclinados a 

acreditar que, na grande maioria, encontra-se em conversas rasas, manipuladoras e sem 

reflexões críticas, que sem a profundidade necessária recorrem a construções de castelos 

de areia, com situações efêmeras com vista a prazeres imediatos para satisfazer as 

angústias que instauram-se em seu peito. Como exemplo, dia após dia, parece que a 

sociedade aceita a fatalidade de se perder jovens para o mundo das drogas lícitas e 

ilícitas. 

 Diante dos sujeitos, o educador lidará com as frustrações desses indivíduos com 

suas projeções, transferências e identificações, colocando seus educadores como 

referências para suas vidas, cabendo a estes lidarem com tal fato para construir junto 

dos mesmos uma formação que emancipe os sujeitos para inseri-los em um processo de 

aprendizagem que levem-nos, novamente, a travessias e conhecimentos para que se 

tornem sujeitos conscientes dos seus atos para inferir em modificações salutares para 

sua vida. Desse modo, é imprescindível que os educadores estejam atentos para não 

reforçarem ações manipuladoras em discursos ilusórios, sem esperança e cheios de si 

mesmo, descrentes pelas dificuldades, desprazeres e desencantos que a vida lhes trouxe 

ao projetar suas frustrações para a estagnação do outro/outrem. De fato, em nenhum 

momento tais ações e atitudes formam os educandos, pelo contrário reforçam a 

minoridade desses sujeitos já oprimidos. 

 A escola busca reproduzir aquilo a que a ela é imposta, elaborando ações que 

fortalecem a adaptação dos indivíduos às estruturas dominantes dos opressores. 

Geralmente, forma bons sujeitos para o tipo de realidade capitalista consumista, que 

atendem à demanda do mercado, isto é, de ter bons alunos subservientes aos patrões, os 

ditos cidadãos “direitos” que, em grande parte, não possuem senso crítico, que não 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
 A travessia Seduzir e deixar-se seduzir. 
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refletem sobre sua prática, por sua vez, estes apenas obedecem à ordem para operar 

aquilo que é destinado e aceitam aquilo que a eles é imposto. Constroem conhecimentos 

e teorias em prol da adaptação do sujeito estabelecendo a ideia de que o bom sujeito é 

assim, ao deixar de apresentar elementos que traz à luz dos fatos que os indivíduos estão 

sendo assim em prol de uma ideologia dominante/opressora. 

 

O fato é que a ideologia dominante – em particular aquela 

desumanizante – busca a todo custo obstaculizar o agir próprio do ser 

humano. E como sabe que lhe é atávica a capacidade de pensar, 

“mitificam a realidade condicionando-lhes um pensar falso sobre si e 

sobre o mundo” (2001a, p.118). A propaganda cumpre esse papel de 

“sacralização” da ordem e das instâncias sociais, convencendo o 

homem de que ele é, e que não está sendo. Ao mesmo tempo em que a 

escola que aí está atua sob outra frente, como “a” instituição do saber, 

com suas relações, regimentos, que impõem normas de condutas e 

uma pedagogia própria que corrobora a adaptação do homem ao 

meio, como se ele não fosse um ser de relações, mas de contatos. 

Nesse sentido, o paralelo pontuado faz sentido e serve, até certo ponto, 

como um alerta ou parâmetro a ser evitado numa educação 

verdadeiramente comprometida com o vir o vir a ser dos homens 

(SANTOS, 2007, p.197). 

 

 Podemos compreender que as escolas perdem a oportunidade de construir o 

conhecimento dialogando com o sujeito sobre a realidade que está inserido seus saberes, 

sua visão de mundo, suas dificuldades, suas expectativas e esperanças de ser um sujeito 

melhor, entre outros. Ao invés de construir o conhecimento por meio do diálogo com os 

educandos e ações transformadoras, buscam uma educação bancária que visa adaptação 

do sujeito desconsiderando sua história como se essa não interessasse, deixa de lado a 

reflexão crítica, o que não ocasiona uma reflexão sobre a prática (FREIRE, 2001), 

apenas a adaptação para apresentar bons índices das escolas como justificativa que 

Município e Estado possuem uma educação por, ilusoriamente, excelência. 

 A busca por bons índices no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), Prova Brasil, entre outras, no estado de Goiás, tem ocasionado uma formação 

que visa ao treinamento dos alunos para tirar boas notas e não uma formação holística, 

libertadora, crítica e reflexiva. Uma formação alienadora para recebimento de 

premiações. No estado de goiás a escola que aumentar seu Ideb pode receber uma 

“recompensa” de até R$ 20 mil reais, o que tem forçado os diretores a “convidar” os 

educandos a serem removidos das unidades escolares para não diminuir seus índices e, 

consequentemente, não deixar de receber o bônus destinado pelo Estado/Governo o que 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   319 

  

seria uma afronta para unidade escolar32. Vale ressaltar, que os diretores que utilizam 

dessa prática atuam como massas de manobras de uma política que não investe de modo 

eficiente na educação colocando a título de premiação aquilo que já deveria ser 

investido anteriormente. Tais diretores por diversas vezes são pressionados a cometerem 

tais ações. 

 O Estado/Governo vem realizando, ao longo da sua história, um grande jogo de 

empurra sobre a educação, em particular do Estado de Goiás, em especial nestes últimos 

anos. Os recursos financeiros destinados pela União nem sempre são utilizados de 

maneira devida para consolidar o processo educacional33. A falta de incentivo para 

propiciar formações qualitativas aos educadores como especializações, mestrados e 

doutorados fortalecem o ensino tradicionalista onde há transferência de conteúdo para 

os educandos e não a construção com os mesmos, que poderia ser melhor compreendida 

partindo da realidade dos indivíduos34. 

                                                 
32 “Diretores de escolas estaduais de Goiás são suspeitos de expulsar alunos com mau comportamento e 

rendimento para melhorar a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, assim, 

receber mais dinheiro da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). A denúncia, feita por pais de 

estudantes ao Conselho Tutelar da Região Noroeste de Goiânia, foi encaminhada ao Ministério Público 

Estadual (MP-GO) e está sendo investigada pela Seduc. Com sete casos sob investigação, o Conselho 

Tutelar da Região Noroeste acredita que as escolas estão preocupadas com a avaliação do Ideb porque 

quanto maior a nota no índice, que vai de 0 a 10 e é usado pelo Ministério da Educação (MEC) para 

avaliar o rendimento dos alunos, mais dinheiro a escola recebe. A verba pode checar a R$ 20 mil, de 

acordo com o desempenho” (Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/escolas-

estaduais-sao-suspeitas-de-expulsar-alunos-para-melhorar-ideb.html>. Acesso em dez de 2015. 
33 Segundo a lei Lei 11.738/08 que visa pagamento do Piso dos professores; pagamento integral dentro do 

mês trabalhado do salário; pagamento da data-base dos administrativos na folha deste mês; salário dos 

contratos temporários equiparados de acordo com dos efetivos, o governo, segundo o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação de Goiás (SINTEGO) o governador vem descumprindo a lei que visa o 

pagamento no mês de janeiro postergando para outras datas, e por dois anos consecutivos e não tem 

pagado retroativos descumprindo a lei vigente.  Outro ponto relevante é que, ainda segundo o SINTEGO, 

este “contesta a alegação do governo de falta de recursos para pagar os educadores. Nas audiências com 

Marconi Perillo e a secretária Carla Abrão, o Sintego mostrou dados do próprio governo que provam que 

a Educação tem recursos não só para pagar o reajuste dos professores e dos administrativos, como 

também para investimento nas políticas educacionais. No ano passado a verba destinada para a Educação 

foi de R$ 5.549.726.987,70. Neste ano, nos três primeiros meses, o montante foi de R$ 1.284.975.723,82. 

No mês de abril, só de recursos do Fundeb, a Educação recebeu R$ 164.230.781,37. A folha mensal não 

atinge R$ 170 milhões” (Disponível em: < http://sintego.org.br/noticia/coletiva-de-imprensa-greve-na-

educacao-estadual>. Acessado em dez de 2015). 
34 “Além das agressões, a categoria alega que tem que recorrer à Justiça para ter direito à licença 

remunerada durante o período em que fazem cursos de aprimoramento, como mestrado, em Goiás. Os 

educadores relatam que têm o direito negado por falta de professores. Por lei, quando um professor da 

rede pública escolhe fazer um mestrado, por exemplo, ele tem direito a uma licença por aprimoramento. 

Ele continua recebendo o salário normalmente, mas fica afastado para se dedicas aos estudos pelo tempo 

que durar o curso. Atualmente, 95 docentes estão em processo de qualificação em Goiânia, Aparecida de 

Goiânia e também na rede estadual. De acordo com o Sindicato dos Professores, a maioria desses 

profissionais teve o pedido de licença negado. O professor Renato Reges do Carmo foi um dos que teve o 

benefício inicialmente negado. Ele trabalha nas redes estadual e municipal de Goiânia. Somando as duas 

áreas, ele recebe um salário de R$ 4,5 mil. Ele passou no mestrado em educação pela Universidade 

Federal de Goiás, mas só conseguiu a licença remunerada após procurar a Justiça” (Disponível em: 



Um Novo Olhar Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá   320 

  

 Vale ressaltar que a educação do Brasil está organizada de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que servem como parâmetro para a realização 

de avaliações promovidas pelo Ministério da Educação, outros documentos também já 

são utilizados. Entretanto, estes são delimitadores e não limitadores da ação pedagógica 

regida por professores e coordenações escolares, pois se não os houvesse cada escola 

ensinaria o que bem entenderia (SANTOS, 2014). Neste viés, apesar de estabelecer o 

parâmetro curricular a ser aprendido nas escolas, cabe ao grupo gestor e professores 

refletir criticamente para se construir e consolidar o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

pois “os parâmetros estão vinculados às habilidades e competências, e não aos 

conteúdos a serem ministrados” (SANTOS, 2014, p. 12). Daí, mais uma vez fica 

evidente a necessidade de contemplar as histórias, vivências, saberes e fazeres para 

formar os indivíduos em um contexto sócio-histórico-cultural que se preocupa com uma 

formação que possibilite os sujeitos, por sua vez, analisarem criticamente tantas 

pressões que os guiam diariamente para a obtenção de resultados. 

 De fato, as pressões exercidas nos educandos estão diretamente correlacionadas 

com que tipo de cidadão que o Estado/Governo deseja formar e a quais objetivos e 

ideologias precisam ser atendidas pela sociedade. Tais pressões são empurradas para as 

instituições que cuidam da formação inicial desse indivíduo, comumente denominada de 

família, que depositam suas esperanças na escola por uma formação qualitativa que 

supra suas lacunas formativas. Consequentemente, essa instituição de ensino e 

aprendizagem colocam na figura do educador a responsabilidade de formar indivíduos 

que atendam as demandas ideológicas, mercadológicas e políticas de cada sociedade do 

estado-nação. Assim, os educadores sofrem as pressões de uma sociedade 

desestruturada e depressiva, com olhares, a eles direcionados, de esperança para 

“endireitar” os educandos que ali estão, a eles são empurrados acúmulos de erros para 

serem consertados. 

Cabe ao educador a difícil tarefa de observar todas essas instâncias para 

promover a travessia do sujeito, primeiramente compreendendo-se como sujeito de 

história, que constrói história e com inúmeras outras se forma. Refletir sobre seu papel e 

perceber a enorme importância que suas ações ocasionam na vida dos indivíduos 

(in)conscientemente, é necessário. 

                                                                                                                                               
<http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/09/professora-relata-agressao-de-aluno-em-sala-deu-soco-no-

meu-rosto.html>. Acessado em dez de 2015). 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
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O educador que sofre as pressões de inúmeras direções, juntamente com os 

educandos (Figura 29), carrega a difícil tarefa de atender tais instâncias e construir 

caminhos que possibilitem os educandos a compreender a dinâmica vivenciada, para 

assim promover sua travessia ao conhecimento e à cultura. Cabe aos educadores 

compreender o engodo do sistema que cobra, pune e busca resultados ao desconsiderar a 

subjetividade dos indivíduos, e conscientizarem educandos a observarem o todo ao qual 

estão inseridos para junto com esses construir caminhos salutares que o retirem desse 

processo que os imobilizam e o aprisionam. 

Apesar de todas as pressões e responsabilidades, que muitas das vezes não é de 

sua competência, esses tem a possibilidade de compreender todo esse sistema (Figura 

29) de levar seus educandos a travessias para compreender a cultura, para poderem ir e 

vir compreendendo seu contexto de vida e o espaço cultural como um todo para 

transcender e estabelecer conexões e diálogos com os diversos, com o diferente, para 

promover novas formas de aprendizagem e, consequentemente, novas formas de 

diálogos que não visem a sobreposição, mas a possibilidade, mesmo que pareça 

esperançosa demais de melhores acordos para que uma ou mais culturas vivam, se 

respeitem e construam um mundo novo. 

Os educadores não precisam ficar com a responsabilidade de conhecer a fundo a 

vida de cada educando, mas organizar atividades que os mesmos possam por si próprio 

conhecer-se e, processualmente, organizar-se internamente. Portanto, é importante 

que educadores compreendam como atua o sistema ao qual estão inseridos, ao analisar 

tais mecanismos reguladores (Estado/Governo, Família, Escola, entre outras) que 

buscam formar tais indivíduos. Tal fato, é uma possibilidade para decifrarmos os 

processos educacionais presentes no espaço escolar, estabelecidos na relação professor-

aluno, para formá-los, pois poderão ser basilares para que os mesmos atuem na 

sociedade de maneira a refletir criticamente. Para tanto, serão necessárias ações que 

contribuam para o acesso a leituras profícuas do contexto ao qual se está inserido. E 

mais, ao inserir os alunos nesse processo formativo se oportuniza que tais sujeitos 

identifiquem-se com todo o processo educacional ao qual estão inseridos, pois 

conscientes podem transcender as ações alienadoras de outros/outrem. 

Portanto, cabe ao educador compreender que ele é a pedra angular de todo esse 

processo (figura acima) e que sua forma de analisar, atuar, inserir, inferir será um 

                                                 
 A travessia Um menino caminha e caminhando chega no muro. 
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espelho, isto é, uma referência para os alunos. Então alegrar-se, amar o que faz, buscar 

diferentes caminhos e recursos para se educar faz-se necessário, haja vista que a 

pluralidade de sujeitos clamam por isso. Assim como disse Antoine de Saint-Exupéry 

“Você é eternamente responsável por aquilo que cativas”, com a delicadeza e a clareza 

que "Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos”. 

Enfim! Diante a todo o contexto construído e desenvolvido nesta dissertação, 

buscou compreender ações que estavam além do evidente, apresentando o Grupo Focal 

e o Círculo Tutorial como metodologias, que combinadas, são salutares, para de fato, 

conhecer os sujeitos pelos próprios sujeitos, as delicadas relações familiares, suas 

histórias de vida, suas angústias e anseios. Informações e ações necessárias para fazer e 

refazer novas forma de matematizar as ações em sala de aula. Vale ressaltar, que o 

Círculo Tutorial pode ser utilizado por qualquer área do saber, pois tais ações são 

salutares para formar cidadãos mais autônomos, confiantes, críticos e reflexivos. 

Compreender as relações inconscientes aos qual os professores estão sujeitos dia após 

dia é essencial, para não julgar o outro em discurso pautado em senso comum, pensando 

e repensando suas ações, o que elas podem ocasionar, o que o outro espera de mim ou o 

que eu represento na vida do outro, que por vezes está carente, mas que não sabe 

expressar seus sentimentos e perdem a oportunidade de transcender sua forma de ser. 

Essa pesquisa, teve por excelência lutar pelos direitos dos oprimidos, dando voz 

aos silenciados, a aqueles que gritam por liberdade mesmo sofrendo pressões de várias 

instituições que estão fragilizadas. Assim, buscou-se desconstruir ações arcaicas de 

ensino e aprendizagem, para ter a possibilidade de construir novas formas de 

aprendizagem para os educandos, isto é, os tutores e tutorandos ali presentes. 

Empenhou-se em retirar o caráter tradicional de se ensinar as diferentes formas de 

conhecimento, com ênfase na matemática, propondo novas formas de matematização, 

por meio de elementos que estejam presentes nas culturas em espaços diferenciados.  

Partimos em um contexto de 9º ano do ensino fundamental de uma escola da 

rede pública de ensino, cujo maturidade dos sujeitos era incipiente, daí a real 

necessidade de ter buscado com que os sujeitos se organizassem para poder centrar-se e 

terem a possibilidade de construir sua aprendizagem, talvez um próximo passo fosse 

trabalhar com alunos de séries mais avançadas, ensino médio talvez, para promover 

novos diálogos no sentido de descontruir ideologias arcaicas que buscam a manutenção 

do sistema. O Círculo Tutorial carrega em si esta potência. Assim sendo, por meio de 

travessias deixamos indicado que é possível construir novas formas de educar, novas 
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travessias, em que os sujeitos são os próprios propulsores da sua aprendizagem, por 

meio de ações que ressignifiquem suas vidas, sua forma de aprender, (des)construindo 

para dialogar com novas formas de se inserir no cotidiano, partindo daqueles que por 

vezes foram excluídos pelo seu próprio processo civilizatório. 
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APÊNDICE I 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Questionário 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Primeiramente quero agradecer a sua participação nesta pesquisa. A finalidade 

aqui é elucidar alguns elementos para compreender sua formação como aluno, 

abordando aspectos que fazem parte da sua individualidade como sujeito em seu 

cotidiano, um pouco dos seus aspectos histórico-culturais, objetivos/desejos, 

aspectos da formação escolar e perspectivas futuras. Reitero que a mesma é para 

fins acadêmicos e que seus nomes não serão revelados. 

Nome:________________________________________Série:______ Turma:____ 

Turno: Matutino 

1 – Você trabalha no período vespertino? 

(   ) Sim  (   )Não 

2 – Você pode participar do projeto, para uma possível melhora em sua aprendizagem, 

em período vespertino uma vez por semana? 

(   ) Sim  (   )Não 

3 – Se a resposta anterior foi afirmativa, marque abaixo os dias disponíveis no período 

vespertino, caso não seja desconsidere está pergunta: 

(   ) Segunda  (   )Terça  (   ) Quarta  (   ) Quinta   (   ) Sexta 

4 – Em qual setor você mora? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 - Quais motivos leva você vir à escola? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 – O que você mais gosta de fazer nas seguintes aulas: 

A) Matemática 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

B) Ciências 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

C) Arte 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

D) Educação Física 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

E) Português 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

F) História 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

G) Geografia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 – O que você gosta de fazer/aprender na sala de aula ou na escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8 – O que você gosta de fazer/aprender em seu cotidiano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9 – O que você deseja conquistar em seu futuro? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10 – Que tipo de curso universitário você deseja fazer? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11 – Qual(is) a(s) profissão(ões) dos seus pais/responsável (is)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12 – Seus pais utilizam conceitos matemáticos em sua profissão? Quais? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 13 – Responda de acordo com a disciplina de matemática, sobre seu cotidiano na escola 

e em casa. Assinale S (sim) N (não) AV (às vezes)  

(   ) Estou achando fácil  

(   ) Estou com dificuldade  

(   ) Faço todas as tarefas de sala pedidas.  

(   ) Faço todas as tarefas de casa pedidas.  

(   ) Gosto de fazer tarefas 

(   ) Gostaria que tivesse mais tarefa  

(   ) Gostaria que o professor passasse menos tarefa  

(   ) Trago os materiais pedidos (livros, cadernos, estojo etc.)  

(   ) Meu caderno está organizado e em dia.  

(   ) Colaboro com os colegas fazendo silêncio e não atrapalhando as aulas.  

(   ) Não brigo com colegas.  

(   ) Respeito funcionários da escola.  

(   ) Entrego bilhetes e recados no dia certo  

(   ) Tenho ajuda na tarefa de casa  

(   ) Meus pais olham minhas tarefas  

(   ) Meus pais olham minha agenda diariamente.  

 

14. Qual atividade você gostaria que seu professor fizesse mais?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. Qual atividade que você não gostaria que seu professor fizesse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Roteiro do Grupo Focal 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

 

 Dinâmica: a) pedir aos seis integrantes que cada um faça um desenho que 

represente o mundo no qual está inserido, sem seus nomes; b) após desenhar, o 

mediador recolhe os desenhos e troca-os entre os participantes de modo que, os 

participantes não fiquem com o desenho por ele construído; c) o próximo passo é cada 

um observar a figura e dizer como esta pessoa é, segundo sua analise, com base no 

desenho; d) Posteriormente, o mesmo tenta descobrir quem é esta pessoa. E) Por fim, a 

pessoa que desenvolveu pega o desenho e diz se a pessoa está certa ou errada, 

explicando o próprio desenho, após sua explicação, este de posse de outro desenho, 

inicia o ciclo aqui apresentado. 

 

 Música: a) Coloca-se um vídeo com a música do grupo Titãs - Família, como um 

abertura para tratar o tema sobre sua família; b) Após o vídeo, entrega-se figuras seis 

figura no grupo para que os mesmos possam observa-las, promovendo o rodízio das 

mesmas; c) Faz a pergunta inicial: o que é uma família?. Posteriormente, constrói-se 

outras para fomentar esta temática: 

 Como é a sua família? 

 Como é seu pai/mãe/responsável? 

 Como é a presença da família na escola? 
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 Música: a) Coloca-se a música da Legião Urbana - Pais e Filhos, entregando a 

letra da mesma; b)Pergunta-se, como indagação motivadora: como é a relação dos pais 

com  os filhos? Outras secundárias são: 

 O que as crianças aprendem com seus pais/responsáveis? 

 O que as crianças gostam em seus pais? 

 O que as crianças não gostam em seus pais? 
 

 Charge: a) O mediador faz a leitura da charge abaixo; b) Os participantes falam 

sobre o que entenderam e como isto se dá em sua vida; c) As perguntas norteadoras são: 

 O que diz a charge? 

 O que falta ao seu peito? Com o que você preenche isso? Ou com que você busca 

preencher este vazio? 
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__________________________________Músicas______________________________

_____

Titãs 

Família 

Família! Família! 

Papai, mamãe, titia 

Família! Família! 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

Mas quando a filha 

Quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha-pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe 

Não dão nem um tostão... 

Família êh! Família ah! 

Família! oh! êh! êh! êh! 

Família êh! Família ah! 

Família!... 

Família! Família! 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família! Família! 

Janta junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

Mas quando o nenêm 

Fica doente 

Uô! Uô! 

Procura uma farmácia de plantão 

O choro do nenêm é estridente 

Uô! Uô! 

Assim não dá pra ver televisão... 

Família êh! Família ah! 

Família! oh! êh! êh! êh! 

Família êh! Família ah! 

Família! hiá! hiá! hiá!... 

Família! Família! 

Cachorro, gato, galinha 

Família! Família! 

Vive junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

A mãe morre de medo de barata 

Uô! Uô! 

O pai vive com medo de ladrão 

Jogaram inseticida pela casa 

Uô! Uô! 

Botaram cadeado no portão... 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Familia ah! 

Família! oh! êh! êh! êh! 

Família êh! Família ah! 

Família! hiá! hiá! hiá!... 

Pais e Filhos  

LEGIÃO URBANA 

Estátuas e cofres e paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu. 

Ela se jogou da janela do quinto andar 

Nada é fácil de entender. 

http://letras.mus.br/titas/
http://letras.mus.br/legiao-urbana/
http://letras.mus.br/legiao-urbana/22488/
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Dorme agora, 

é só o vento lá fora. 

Quero colo! Vou fugir de casa! 

Posso dormir aqui com vocês? 

Estou com medo, tive um pesadelo 

Só vou voltar depois das três. 

Meu filho vai ter nome de santo 

Quero o nome mais bonito. 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há. 

Me diz, por que que o céu é azul? 

Explica a grande fúria do mundo 

São meus filhos 

Que tomam conta de mim. 

Eu moro com a minha mãe 

Mas meu pai vem me visitar 

Eu moro na rua, não tenho ninguém 

Eu moro em qualquer lugar. 

Já morei em tanta casa 

Que nem me lembro mais 

Eu moro com os meus pais. 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há. 

Sou uma gota d'água, 

sou um grão de areia 

Você me diz que seus pais não te 

entendem, 

Mas você não entende seus pais. 

Você culpa seus pais por tudo, isso é 

absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser, 

Quando você crescer? 
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APÊNDICE III 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Roteiro do Grupo Focal 2 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

 

 

1 – O Círculo Tutorial têm contribuído com as aulas de matemática? 

2 – Como são as relações com os seus pais dentro de casa? Colocar o vídeo: Pai e Filho – Lição de 

Vida. 

3 – Sexualidade:  

- Com quem conversam sobre suas dúvidas sexuais? Ou não conversam? Colocar o vídeo: as 

mulheres gostam de complicar; 

- O que pensam da gravidez na idade de vocês? Colocar o vídeo: Juno (2007); 

- O que vocês acham dos homossexuais? Colocar o vídeo: Campanha Gay ministério da saúde e 

Lúcia Verissimo – Beijo Lésbico; 

- O que vocês acham da DSTs? Colocar o vídeo: Camisinha propaganda mais criativa; 

- É preciso respeitar as diferenças das pessoas? Colocar vídeo: Diferenças e qual das bonecas é mais 

bonita; 

- Qual o papel da escola neste contexto? O Ambiente escolar é lugar de educação sexual? 

4 – Quais são os principais problemas do bairro? As drogas são problemas no bairro? A violência? 

Os Roubos? 
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5 – O que o adolescente gosta de estudar? Por quê? Como é a escola para você? Do que você mais 

gosta na escola? O que você menos gosta na escola? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Em quais sentidos o Círculo Tutorial têm contribuído para você? 

 

 

 



Apêndices   336 

  

APÊNDICE IV 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Roteiro do Grupo Focal 3 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 O que o adolescente gosta de estudar? Por quê? Como é a escola para você? Do que você 

mais gosta na escola? O que você menos gosta na escola? Por quê? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faça um desenho da matemática de como você a via antes do Círculo Tutorial? E faça um 

desenho de como você vê a matemática depois do Círculo Tutorial? 
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3. Passar um vídeo que demonstra a matemática no cotidiano: “The Nature of Numbers. Perguntas 

Motivadoras: Como foi o processo de aprendizagem no Círculo Tutorial? A estrutura do Círculo 

Tutorial contribuiu para refletir de maneira crítica sobre diversos assuntos cotidianos? O Círculo 

Tutorial possibilitou fazer interferências na sua visão sobre a matemática?  

 

4. Charge: a) O mediador faz a leitura da charge abaixo; b) Os participantes falam sobre o que 

entenderam e como isto se dá em sua vida; c) As perguntas são: 

 O que diz a charge? 

 O que falta ao seu peito? Com o que você preenche isso? Ou com que você busca preencher 

este vazio? 

 

 

5. Música: “Aquarela” – Toquinho. Pedir que os alunos desenhem figuras, que são trechos da 

música, posteriormente coloca-se os desenhos em cima da mesa e coloca a música, após o termino 

pedir para eles relacionarem a música e o Círculo Tutorial O intuito é que os mesmos percebam que 

construímos aquele momento ao longo do caminhar do Círculo Tutorial. 
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__________________________________Música________________________________ 

 

Aquarela  
TOQUINHO 

Numa folha qualquer eu desenho um sol 

amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um 

castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma 

luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho um 

guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho 

azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a 

voar no céu 

Vai voando, contornando a imensa curva 

norte-sul 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou 

Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião 

rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a 

piscar 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e 

lindo 

E se a gente quiser ele vai pousar 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de 

partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem 

com a vida 

De uma América a outra consigo passar num 

segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu 

faço o mundo 

Um menino caminha e caminhando chega no 

muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o 

futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos 

pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de 

chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o 

que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde 

vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

Numa folha qualquer eu desenho um sol 

amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um 

castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso e num círculo eu 

faço o mundo 

Que descolorirá 

 

http://letras.mus.br/toquinho/
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APÊNDICE V 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Planejamento Círculo Tutorial 1 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

1) Será feita uma reflexão com a música abaixo cujo intuito é trabalhar indiretamente a 

construção do conceito de respeito as diferenças ao longo dos Círculos Tutoriais. Outro 

ponto é enfatizar o trecho “são todos iguais/ e tão desiguais/ uns mais iguais que os 

outros”, para relacionar a ideia de sistema linear que possui pontos que são iguais, 

apesar das equações diferentes. 

2) O que é uma equação do 1º grau? 

a) Uma menina nasceu 14 anos depois de seu irmão. Em certo momento ela tinha o 

dobro da idade desse irmão. Deseja-se saber, quantos anos os dois tinham nesse 

momento? 

b) Esse é uma "mágica matemática". 

1- Pense em um número positivo diferente de zero. 

2- Some 4. 

3- Agora multiplique o resultado por 2. 

4- Subtraia 8. 

5- Divida o resultado pelo número que você pensou. 

Qual o resultado? Como foi possível adivinhar o resultado? 

3) O que é um sistema linear? 

a) A população da cidade de Goiânia é aproximadamente quatro (4) vezes maior que a 

população da cidade de Aparecida de Goiânia. Somando a população das duas cidades 

temos aproximadamente 2.800.000 habitantes. Neste intuito, deseja-se saber qual a 

população da cidade de Goiânia e Aparecida de Goiânia? 
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_____________________________ Musicas__________________________________ 

 

Ninguém = Ninguém 

ENGENHEIROS DO HAWAII 

 

Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo quadro 

Há tanta gente pelas ruas 

Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra 

Ninguém é igual a ninguém 

Me espanta que tanta gente sinta 

(se é que sente) a mesma indiferença 

Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo quadro 

Há palavras que nunca são ditas 

Há muitas vozes repetindo a mesma frase: 

Ninguém é igual ninguém 

Me espanta que tanta gente minta 

(descaradamente) a mesma mentira 

São todos iguais 

E tão desiguais 

uns mais iguais que os outros 

Há pouca água e muita sede 

Uma represa, um apartheid 

 (a vida seca, os olhos úmidos) 

Entre duas pessoas 

Entre quatro paredes 

Tudo fica claro 

Ninguém fica indiferente 

Ninguém é igual a ninguém 

Me assusta que justamente agora 

Todo mundo (tanta gente) tenha ido embora 

São todos iguais 

E tão desiguais 

uns mais iguais que os outros 

O que me encanta é que tanta gente 

Sinta (se é que sente) ou 

Minta (desesperadamente) 

Da mesma forma 

São todos iguais 

E tão desiguais 

uns mais iguais que os outros 

São todos iguais 

E tão desiguais uns mais iguais... 

uns mais iguais... 

 

http://letras.mus.br/engenheiros-do-hawaii/
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APÊNDICE VI 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Planejamento Círculo Tutorial 2 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

1) Primeiramente será colocada a música “Eu sei” da banda Legião Urbana. Após a 

música serão entregues frases, uma para cada aluno, cujo tema é sobre mentira. Este 

assunto fora levantado por alguns no grupo focal e entrevistas. As frases são: 

- Um dia pretendo tentar descobrir porque é mais forte quem sabe mentir. Não quero 

lembrar que eu minto também... (Legião Urbana); 

- Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira (Legião Urbana); 

- As pessoas estão tão acostumadas a ouvir mentiras, que sinceridade demais faz com 

que você pareça arrogante (Jô Soares); 

- “A mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração” (Machado de Assis); 

- “A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo” 

(Napoleão Bonaparte). 

- “A origem da mentira está na imagem idealizada que temos de nós próprios e que 

desejamos impor aos outros” (Anaïs Nin); 

 O intuito é acessar ideias que os educandos possuem em seu cotidiano, por meio 

do breve tema mentira, que corriqueiramente, vez ou outra arrisco a dizer que todos nós 

a exercitamos. Possibilita o mesmo pensar no outro e em suas ações concernentes sobre 

o tema.  

2) Será desenvolvido um exercício de sistema linear de 2º grau. Contudo quando recair 

na fórmula de Bhaskara faz uma pausa e passa um vídeo do novo telecurso. Após o 

vídeo volta e termina o exercício. Faz mais dois exercícios sobre sistema linear se der 

tempo resolverá o problema da “Mágica Matemática” da aula anterior. e por fim coloca 
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a frase “O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma” (Albert Einstein). 

Passa a nota história e o vídeo “Esse tal de Bhaskara”. 

  

a) 

  

b)      x²+y² = 17 

         2x - y = 7 

 

c) Esse é uma "mágica matemática". 

1- Pense em um número positivo diferente de zero. 

2- Some 4. 

3- Agora multiplique o resultado por 2. 

4- Subtraia 8. 

5- Divida o resultado pelo número que você pensou. 

Qual o resultado? Como foi possível adivinhar o resultado? 

 

3) Pede para que leiam a seguinte frase: “O primeiro dever da Inteligência é desconfiar 

dela mesma” (Albert Einstein). Os mesmos apenas irão ler e posteriormente coloca o 

vídeo “Esse tal de Bhaskara”, que fala das diversificadas formas de resolver as equações 

do 2º grau, e conclui que a “Fórmula de Bhaskara”, constantemente, afirmada aqui no 

Brasil por professores, não foi construído por ele em seu tempo, pois, ainda não existia 

este tipo de raciocínio, sendo apropriada pelos brasileiros. 

4) Pede que os mesmos reflitam sobre a música, as frases e os vídeos, pedindo para os 

mesmos inter-relacionem os momentos anteriores. 
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________________________________Música________________________________ 

 

Eu Sei 

LEGIÃO URBANA 

Sexo verbal 

Não faz meu estilo 

Palavras são erros 

E os erros são seus... 

Não quero lembrar 

Que eu erro também 

Um dia pretendo 

Tentar descobrir 

Porque é mais forte 

Quem sabe mentir 

Não quero lembrar 

Que eu minto também... 

Eu sei! Eu sei! ... 

Feche a porta do seu quarto 

Porque se toca o telefone 

Pode ser alguém 

Com quem você quer falar 

Por horas e horas e horas... 

A noite acabou 

Talvez tenhamos 

Que fugir sem você 

Mas não, não vá agora 

Quero honras e promessas 

Lembranças e histórias... 

Somos pássaro novo 

Longe do ninho 

Eu sei! Eu sei! ... 

 



Apêndices   344 
 

APÊNDICE VII 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 3 
 

Roteiro dos Alunos-Tutores 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Primeiro momento. Primeiro momento será feito uma pesquisa no dicionário para 

responder as perguntas: o que é um termo dependente? O que é um termo independente? 

E o que é uma função? Após encontrá-las no dicionário pede para que os alunos-

tutorandos conceitue o que é uma função com suas palavras. 

Segundo Momento. Passar o vídeo para os educandos do “Novo Telecurso” cujo tema 

é noção de função. 

Terceiro Momento. Resolver as atividades abaixo: 

Exercício 1. Análise a frase abaixo: 

“Função é uma relação estabelecida entre dois conjuntos A e B, onde exista uma 

associação entre cada elemento de A com um único de B através de uma lei de 

formação é considerada uma função”. 

Análise os diagramas de flechas abaixo e escreva, com base na frase acima, se as 

relações entre os conjuntos representam ou não uma função. 
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Exercício 2. A tabela abaixo mostra o preço que certa companhia telefônica cobra pelo 

tempo que seus clientes utilizam o celular em ligações locais: 

Tempo (minutos)  Preço (reais)  

1  0,95  

2  1,90  

3  2,85  

4  0,80  

5  4,75  

 

Responda: 

a) O que é dado em função de que? 

b) Escreva a fórmula que relaciona o tempo do telefonema e o preço. 

c) Quanto custa uma ligação de 35 minutos? E de 45 minutos? 

Exercício 3. O salário de um vendedor de roupas é composto de uma parte fixa no valor 

de R$ 800,00, mais uma parte variável de R$ 1,00 por cada calça vendida. Responda: 

a) Qual o termo dependente e independente? 

b) Caso ele consiga vender 200 calças em um mês qual será o seu salário? 

c) Escreva a fórmula que relaciona seu salário com a quantidade de calças vendidas? 

Terceiro Momento. Ouvir a música “Depende de nós” (Ivan Lins). Posteriormente, 

pedir que façam uma reflexão da música e inter-relacione com os conceitos matemáticos 

estudados, escrevendo em uma folha branca. Após todos terem escrito, compartilham 

com o grupo o que escreveu. 
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________________________________Música________________________________ 

 

Depende de Nós 

Ivan Lins 

 

Depende de nós 

Quem já foi ou ainda é criança 

Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor 

Depende de nós 

Que o circo esteja armado 

Que o palhaço esteja engraçado 

Que o riso esteja no ar 

Sem que a gente precise sonhar 

Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalhos 

Que o sol descortine mais as manhãs 

Depende de nós 

Se esse mundo ainda tem jeito 

Apesar do que o homem tem feito 

Se a vida sobreviverá 

Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalhos 

Que o sol descortine mais as manhãs 

Depende de nós 

Se esse mundo ainda tem jeito 

Apesar do que o homem tem feito 

Se a vida sobreviverá 

Depende de nós 

Quem já foi ou ainda é criança 

Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor 
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APÊNDICE VIII 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Planejamento Círculo Tutorial 4 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

1) Serão demonstradas duas charges a primeira remetendo ao tema de guerra, outra 

demonstrando a destruição que o ser humano provoca e uma imagem que trabalha sobre 

racismo (o diferente) e remete-se em uma frase a guerra. O intuito é que os mesmos 

observem, analisem e posicione criticamente sobre as fotografias, para tratar sobre o 

tema guerra, destruição e alteridade. Esta é uma atividade desencadeadora para tratar as 

ideias concernentes para tratar o a indagação “Matemática pode ser utilizada para a 

guerra?” (Esta será feita apenas no final). 
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2) Desenvolver uma atividade lúdica denominada Batalha Naval. Primeiramente será 

entregue uma pequena nota histórica da origem da batalha naval:  

Soldados russos criaram o jogo na 1ª Guerra Mundial. Na versão original, dois 

adversários desenhavam, em folhas de papel, navios posicionados em um mar 

imaginário quadriculado. Ganhava quem descobrisse primeiro as coordenadas das 

embarcações do oponente. 

Nos anos 20, o passatempo se 

tornou popular entre prisioneiros e 

soldados no intervalo dos combates. Em 

1931, apareceu nos EUA a primeira 

versão comercial, ainda em papel, 

chamada Salvo. Durante a 2ª Guerra 

Mundial, em 1943, foi lançado o jogo 

com o nome que ficou mais conhecido 

nos EUA: Battleship. Em 1967, durante a Guerra Fria, veio a primeira versão de 

tabuleiro, com as clássicas maletinhas e navios de plástico encaixáveis – lançada no 

Brasil em 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Atividades que envolvem a construção de gráficos de uma função do 1º grau, para 

tanto deve-se atribuir pontos a variável x para obter y, fazer o cálculo da raiz da função 

do 1º grau e por fim marcar os pares ordenados e construir os pontos. Este conteúdo foi 

ministrado pela professora de matemática. 

 

Exercício 1. Calcule as raízes da função do 1º grau. 

 

a) f(x) = x+5 

b) f(x) = -7x-21 

 0 1 2 3 4 5 

0       

-1       

-2       

-3       

-4       

-5       



Apêndices   349 

  

Exercício 2. Construa os gráficos das funções do 1º grau. Para tanto, calcule a raiz da 

função do 1º grau e marque o ponto no gráfico. 

 

a) f(x) = x -1 

b) f(x) = -2x + 2 

4) Entregar para os alunos pontos de latitude e longitude da cidade de Hiroshima 

(34.385202900000000000, 132.455292699999970000) e Nagasaki 

(32.750285600000000000, 129.877666999999970000). Pesquisar qual foi o incidente 

mais forte ocorrido nestas cidades? 

5) Vídeos para finalizar pedir para escrever sobre encontro relacionando as charges, 

vídeos e os conceitos matemáticos aprendidos em sala de aula. 

 



Apêndices   350 
 

APÊNDICE IX 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 5 

 

Roteiro dos Alunos-Tutores 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Primeiro momento. Assistir o documentário “Os Carvoeiros” (filme realizado com 

apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – 8.313/91 e da Lei do Audiovisual - 

8685/93). 

Segundo Momento. Resolver os problemas propostos.  

Terceiro Momento. Explicar os slides que demonstra a sequência de passos para se 

obter o ferro gusa: desmatamento, queima da madeira para produção de carvão, a junção 

do mineiro de ferro com o carvão vegetal para a obtenção do ferro gusa, fabricação de 

carros e obtenção desenfreada de dinheiro visando o lucro. 
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Quarto Momento. Pedir para responder em uma folha as seguintes perguntas e depois 

compartilhar no grupo: 

a) A matemática possibilita a compreender o desmatamento existente em nosso país? 

Explique. 

b) A matemática possibilita denunciar a exploração dos trabalhadores e as ações das 

grandes empresas? Explique. 
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Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 5 

Lista de Atividades 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Problema 1. Um senhor de 63 anos de idade trabalha em uma carvoaria (lugar que se 

vende ou fabrica carvão). Este recebe um salário mensal que é composto de R$ 100 para 

encher os fornos durante um mês e uma comissão de R$ 8,00 por esvaziar cada forno. 

 

• Qual é a função que calcula o salário do velho trabalhador? 

• Se ele esvaziar 30 fornos quanto o mesmo irá receber no final de um mês? 

• Se o trabalhador repetir mensalmente a quantidade de esvaziar 30 fornos por mês 

quanto o mesmo irá receber ao final de um ano? 

• A cesta básica em Goiânia custa em média R$ 241,53. O salário do velho carvoeiro 

possibilita o mesmo comprar uma cesta básica. Quanto sobra de seu salário? 

• Construa o gráfico da função que expressa o ganha salarial do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 2. Uma criança iniciará seu emprego em uma carvoaria. Seu irmão mais 

velho possui o dobro da sua idade mais dois. Sabendo que a soma das idades dos dois 

irmãos é igual a 17 anos qual a idade dos dois irmãos carvoeiros. 
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Problema 3. Madeira barata e de origem predatória para combustível. Ferro gusa - 

apetite insaciável por madeira. 

 

“A produção de ferro gusa requer uma enorme quantidade de carvão vegetal. São 

necessários 16,7 metros cúbicos de carvão para produzir um metro cúbico de ferro-

gusa. Essa quantidade requer 33,41 metros cúbicos de madeira” (veja figura abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta-se: se no Brasil foi produzido 3,53 milhões de toneladas de Ferro gusa, que é 

aproximadamente 504285 metros cúbicos de ferro gusa, quantos metros cúbicos de 

madeira foram necessários devastar para obter essa quantidade de ferro gusa? 
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Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Nota Histórica 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Escravidão – o lucro se sobrepõe aos direitos humanos 

 

Condições de trabalho que beiram a escravidão são frequentes nas carvoarias da 

região. Longe de ser um segredo, a prática já foi tema de relatórios da Organização das 

Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho, e o Ministério do Trabalho 

dos Estados Unidos incluiu o carvão brasileiro em sua Lista de Bens Produzidos por 

Trabalho Infantil ou Trabalhos Forçados. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 

a produção de carvão vegetal, assim como a degradação das florestas, é uma das 

principais fontes de trabalho análogo ao escravo no país. Entre 2003 e 2011, 2.700 

trabalhadores foram libertados de condições degradantes de trabalho nas carvoarias do 

Brasil. De acordo com análise feita pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 2011, o 

Pará e o Maranhão foram os estados brasileiros que tiveram o maior número de casos de 

trabalho análogo ao escravo. 

No trecho a seguir, auditores do Ministério do Trabalho relatam o depoimento de 

um empregado que, em 2009, foi encontrado em uma carvoaria de Açailândia (MA) 

“sob condições contrárias às disposições de proteção ao trabalho”: 

 

“[O empregado declara] Que veio trabalhar na carvoaria no serviço 

de bater tora, encher forno com lenha e tirar o carvão; (...) que para 

chegar até a carvoaria fez a viagem a pé, andando cerca de 5 km; 

que também trabalha como bandeirador no valor de 10 reais por 

forno de lenha; que para encher o forno de lenha o valor é de 15 

reais e para tirar o carvão do forno o valor é de 8 reais; que para 

bater tora o valor é de 7 reais por forno de lenha; que no final 
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destas tarefas acha que dá apenas para fazer 300 reais por mês; (...) 

que mora em um barraco de madeira, coberto com lona plástica 

preta, de chão batido, sem instalações sanitárias; que a água vem de 

um poço de outra propriedade e na carvoaria armazenam numa 

caixa, digo, num tambor que antes tinha óleo diesel e fica 

depositada no chão ao relento; que até esta data ainda não retornou 

para casa nem recebeu pagamento de salário; que trabalha todos os 

dias, inclusive nos domingos quando a produção da semana foi 

pequena”. 

 

A produção de carvão, com suas práticas ilegais disseminadas e suas 

consequências sociais e ambientais, alimenta a produção do ferro gusa. Nos últimos 

anos, entre 80% e 90% do ferro gusa da região foram exportados para as siderúrgicas 

dos Estados Unidos. A investigação do Greenpeace descobriu que uma siderúrgica de 

Columbus, no Mississippi, operada pela gigante do aço Severstal, da Rússia, importa 

ferro gusa das guseiras brasileiras Viena e Sidepar, para produzir aço e vendê-lo às 

grandes montadoras, como Ford, General Motors, BMW, Mercedes e Nissan. 



Apêndices   356 
 

APÊNDICE X 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 6 

 

Roteiro dos Alunos-Tutores 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Primeiro momento. - Entregar um pedaço de cartolina para cada aluno e pedir que os 

mesmos desenhem um triângulo cujo catetos tem medidas 4cm e 3cm. Pede para os 

aluno-tutores lembrarem-se do teorema de Pitágoras para descobrir a hipotenusa. 

Posteriormente, pede que os mesmos façam quadrados cujos lados meçam 4cm e 3cm 

dividindo-os em quadrados de 1 cm2, posteriormente, pede que os mesmos contém 

quantos quadradinhos os mesmos fizeram. Por fim, que façam um quadrado de lado 5 

para que os mesmos percebam a relações desenvolvidas pelo teorema de Pitágoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Momento. Conduzir os alunos para o espaço do auditório para desenvolver a 

atividade de campo. Utilizando o teorema de Pitágoras descubra o tamanho dos objetos 

sem medi-los. Para tanto a dupla irá contar com uma fita métrica e giz. Após ter 

descoberto o valor por meio do teorema de Pitágoras, peça as duplas para medir o objeto 

com a fita métrica para observar se os valores estão próximos, se são os mesmos ou se 

não aproximam. 
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Terceiro Momento. Voltar para o espaço destinado ao Círculo Tutorial e resolver a 

lista de exercício. 

Quarto Momento. Assistir o documentário “O Legado de Pitágoras”. 

Quinto Momento. Pedir para os alunos-tutorandos para responderem em uma folha 

(para entregar) e compartilhar em grupo: 

a) Em sua opinião, com base nas atividades resolvidas, Pitágoras contribuiu para a nossa 

sociedade? 
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Universidade Federal de Goiás 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 6 

 

Lista de Atividades 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Atividade de campo. Utilizando o teorema de Pitágoras descubra o tamanho dos 

objetos sem medi-los. Para tanto a dupla irá contar com uma fita métrica e giz. 

 

Problema 1. Qual é a distância percorrida pela bola. 

    

Problema 2.  Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma 

bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o 

esquema a seguir: 

 
Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? 

Problema 3. O Pedro e o João estão a “andar” de balancé, como indica a figura:  
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A altura máxima a que pode subir cada um dos amigos é de 60 cm. Qual o comprimento 

do balancé? 

 

https://sites.google.com/site/pibidmatematicamariairene/pibid-2012-1/teorema-de-tales-e-teorema-de-pitagoras/imagem04.bmp?attredirects=0
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Universidade Federal de Goiás 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 

 

Questionário Avaliativo 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Questão 1. As atividades propostas do Círculo Tutorial têm contribuído com sua 

aprendizagem na aula de matemática? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 2.  O Círculo Tutorial têm contribuído com seu estudo em outras disciplinas? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3. O Círculo Tutorial têm contribuído para retirar suas dúvidas nas atividades 

propostas em sala de aula? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Questão 4. O seu interesse em estudar matemática aumentou após participar do Círculo 

Tutorial? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 5. O que você tem achado do Círculo Tutorial até o presente momento? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Universidade Federal de Goiás 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 6 

 

Questionário Auto avaliativo 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Questão 1. Após as atividades desenvolvidas no Círculo Tutorial você possui dúvidas 

sobre as atividades propostas? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 2.  Você se empenhou em resolver as atividades do Círculo Tutorial? 

Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Questão 3. Como foi sua aprendizagem neste Círculo Tutorial? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 4. Você ajudou outros colegas do Círculo Tutorial? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 5. O que você achou das atividades propostas neste Círculo Tutorial? As 

atividades esclareceram o que é o Teorema de Pitágoras e como utilizá-lo em nosso dia-

a-dia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 



Apêndices   364 
 

APÊNDICE XI 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 7 

 

Roteiro dos Alunos-Tutores 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Primeiro momento. Pedir que os alunos fotografem com celulares ou máquinas 

fotografias de triângulos qualquer e de triângulo retângulo no colégio;  

Segundo momento. Voltar para a sala de aula e socializar as figuras em um 

computador, explicando suas fotografias e como enxergam esses elementos no 

cotidiano; 

Terceiro momento. Assistir o vídeo Matemática - Aula 37 - Triângulos - Triângulo 

Retângulo para promover o mínimo de consciência crítica de como surgiu às relações 

provindas do teorema de Pitágoras em sala de aula. 

Quarto Momento. Resolver a lista de exercícios; 
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Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 7 

 

Lista de Atividades 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Questão 1 - Determine os valores literais indicados nas figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2 – No esquema abaixo, a reta AB representa a trajetória de um navio e no 

Ponto l localiza-se uma ilha. Quando o navio se encontra no ponto A, Al = 60 km e 

quando o navio esta em B, Bl = 48 km. Se Bl é menor das distâncias do navio à ilha, 

quando o navio estiver em C, a distância dele à ilha será, em quilômetros: 
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Questão 3 – (Cesgranrio-RJ) Num triângulo retângulo em A, a altura relativa à 

hipotenusa mede 12, e o menor dos segmentos que ela determina sobre a hipotenusa, 9. 

O menor lado do triângulo mede: 
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APÊNDICE XII 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 8 

 

Roteiro dos Alunos -Tutores 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Primeiro momento. Responder as perguntas: a) em sua percepção, o que são povos 

indígenas? O que você conhece sobre a história dos índios no Brasil? Quais os nomes de 

comunidades indígenas no Brasil você conhece? 

Segundo Momento. Assistir os trechos dos filmes “Quem são os povos indígenas no 

Brasil” (0min – 10min e 22min – 26min) e “Origens dos povos indígenas das 

Américas” (9min – 16min); 

Terceiro momento. Construir o cesto da comunidade Bora; 

Quarto momento. Desenvolver os Exercícios;  

Quinto Momento. Colocar a música; 

Sexto Momento. Responder o questionário avaliativo. 
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Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Círculo Tutorial 8 

 

Lista de Atividades 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Questão 1 – Após a construção dos níjtyuba cuja decoração é ‘Mariposas’ ou 

‘Borboletas’ da comunidade Bora, calcule o lado do quadrado da figura central, e com o 

compasso desenhe uma circunferência inscrita no quadrado, como demonstra o desenho 

abaixo, e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Calcule o valor do perímetro do quadrado e da circunferência. Qual perímetro é 

maior? 

b) Calcule a área do quadrado e da circunferência. 

 

Questão 2 – Sabendo que o diâmetro de uma bola de futebol oficial é aproximadamente 

22 cm, calcule o comprimento aproximado da circunferência dessas bolas. Utilize 

π=3,14. 
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Questão 3 - Calcule o valor aproximado da área de uma praça circular com 8 metros de 

raio. Utilize π=3,14. 
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Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 
Curumim Chama Cunhantã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio)  

 

JORGE BEN JOR 

Jês, Kariris, Karajás, Tukanos, Caraíbas, 

Makus, Nambikwaras, Tupis, Bororós, 

Guaranis, Kaiowa, Ñandeva, YemiKruia 

Yanomá, Waurá, Kamayurá, Iawalapiti, 

Suyá, 

Txikão, Txu-Karramãe, Xokren, Xikrin, 

Krahô, 

Ramkokamenkrá, Suyá 

Hey! Hey! Hey! 

Hey! Hey! Hey! 

Curumim chama cunhatã que eu vou contar 

Cunhatã chama curumim que eu vou contar 

Curumim, cunhatã 

Cunhatã, curumim 

Antes que os homens aqui pisassem 

Nas ricas e férteis terraes brazilis 

Que eram povoadas e amadas por milhões 

de índios 

Reais donos felizes 

Da terra do pau-brasil 

Pois todo dia, toda hora, era dia de índio 

Pois todo dia, toda hora, era dia de índio 

Mas agora eles só têm um dia 

O dia dezenove de abril 

Mas agora eles só têm um dia 

O dia dezenove de abril 

Amantes da pureza e da natureza 

Eles são de verdade incapazes 

De maltratarem as femeas 

Ou de poluir o rio, o céu e o mar 

Protegendo o equilíbrio ecológico 

Da terra, fauna e flora 

Pois na sua história, o índio 

É o exemplo mais puro 

Mais perfeito, mais belo 

Junto da harmonia da fraternidade 

E da alegria, 

Da alegria de viver 

Da alegria de amar 

Mas no entanto agora 

O seu canto de guerra 

É um choro de uma raça inocente 

Que já foi muito contente 

Pois antigamente 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Hey! Hey! Hey! 

Jês, Kariris, Karajás, Tukanos, Caraíbas, 

Makus, Nambikwaras, Tupis, Bororós, 

Guaranis, Kaiowa, Ñandeva, YemiKruia 

Yanomá, Waurá, Kamayurá, Iawalapiti, 

Suyá, 

Txikão, Txu-Karramãe, Xokren, Xikrin, 

Krahô, 

Ramkokamenkrá, Suyá 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Hey! Hey! Hey! 

Curumim, cunhatã 

Hey! Hey! Hey! 

Cunhatã, curumim 

Hey! Hey! Hey! 

Curumim, cunhatã 

Hey! Hey! Hey! 

Cunhatã, curumim 

  

 

http://letras.mus.br/jorge-ben-jor/
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Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Questionário Para os Educadores 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Primeiramente quero agradecer a sua participação nesta pesquisa. A finalidade aqui é 

buscar compreender elementos como comportamento, maturidade, interesse, entre 

outros, que compõe a realidade da turma do 9ºA no terceiro e quarto bimestre, sendo 

gerais ou específicos. Reintero que a mesma é para fins acadêmicos e que seus nomes 

não serão revelados. 

 

Disciplina:______________________ 

 

1 – Houve uma melhora, mesmo que mínima, no comportamento e interesse dos educandos 

em sala de aula no terceiro bimestre. Explique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2 – Houve mudança nos quesitos comportamento, interesse, maturidade , autonomia  e 

dificuldades em desenvolver as atividades sobre os conteúdos ministrados em sala de aula. 

Preencha os campos com Muita (M), Pouca (P) e Nenhuma (N): 
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3 – A Evelyn passou a ajudar seus colegas em sala de aula: 

a) (   ) Muito  (   ) Regular (   ) Raramente (   ) Não ocorreu 

 

4 – O Elias passou a ajudar seus colegas em sala de aula: 

a) (   ) Muito  (   ) Regular (   ) Raramente (   ) Não ocorreu 

 

4 – Houve um amadurecimento da turma: 

(   ) Muito (   )Regular (   ) Pouco (   ) Não Ocorreu 

 

5 – O comportamento da turma melhorou no desenvolvimento das atividades propostas:  

(   ) Muito (   )Regular (   ) Pouco (   ) Não Ocorreu 

 

6 – O interesse da turma em resolver as atividades propostas melhorou: 

(   ) Muito (   )Regular (   ) Pouco (   ) Não Ocorreu 

 

7 – A turma adquiriu mais autonomia: 

(   ) Muito (   )Regular (   ) Pouco (   ) Não Ocorreu 

 

Aluno Comportamento Interesse Maturidade Autônomia Dificuldade 

Tutor      

Tutora      

Pimenta      

Telles      

Valente      

Bia      

Trebeh      
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ANEXO I 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Titãs 

Família 

 

Família! Família! 

Papai, mamãe, titia 

Família! Família! 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

Mas quando a filha 

Quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha-pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe 

Não dão nem um tostão... 

Família êh! Família ah! 

Família! oh! êh! êh! êh! 

Família êh! Família ah! 

Família!... 

Família! Família! 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família! Família! 

Janta junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

Mas quando o nenêm 

Fica doente 

Uô! Uô! 

Procura uma farmácia de plantão 

O choro do nenêm é estridente 

Uô! Uô! 

Assim não dá pra ver televisão... 

Família êh! Família ah! 

Família! oh! êh! êh! êh! 

Família êh! Família ah! 

Família! hiá! hiá! hiá!... 

Família! Família! 

Cachorro, gato, galinha 

Família! Família! 

Vive junto todo dia 

Nunca perde essa mania... 

A mãe morre de medo de barata 

Uô! Uô! 

O pai vive com medo de ladrão 
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Jogaram inseticida pela casa 

Uô! Uô! 

Botaram cadeado no portão... 

Família êh! Família ah! 

Família! 

Família êh! Familia ah! 

Família! oh! êh! êh! êh! 

Família êh! Família ah! 

Família! hiá! hiá! hiá!... 

 

Pais e Filhos  

Legião Urbana 

 

Estátuas e cofres e paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu. 

Ela se jogou da janela do quinto andar 

Nada é fácil de entender. 

Dorme agora, 

é só o vento lá fora. 

Quero colo! Vou fugir de casa! 

Posso dormir aqui com vocês? 

Estou com medo, tive um pesadelo 

Só vou voltar depois das três. 

Meu filho vai ter nome de santo 

Quero o nome mais bonito. 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há. 

Me diz, por que que o céu é azul? 

Explica a grande fúria do mundo 

São meus filhos 

Que tomam conta de mim. 

Eu moro com a minha mãe 

Mas meu pai vem me visitar 

Eu moro na rua, não tenho ninguém 

Eu moro em qualquer lugar. 

Já morei em tanta casa 

Que nem me lembro mais 

Eu moro com os meus pais. 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há. 

Sou uma gota d'água, 

sou um grão de areia 

Você me diz que seus pais não te 

entendem, 

Mas você não entende seus pais. 

Você culpa seus pais por tudo, isso é 

absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser, 

Quando você crescer? 
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ANEXO II 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Aquarela 

Toquinho 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol 

amarelo 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um 

castelo 

Corro o lápis em torno da mão e me dou 

uma luva 

E se faço chover, com dois riscos tenho 

um guarda-chuva 

Se um pinguinho de tinta cai num 

pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota a 

voar no céu 

Vai voando, contornando a imensa curva 

norte-sul 

Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou 

Istambul 

Pinto um barco a vela branco navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo 

avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a 

piscar 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e 

lindo 

E se a gente quiser ele vai pousar 

Numa folha qualquer eu desenho um 

navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem 

com a vida 

De uma América a outra consigo passar 

num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo 

eu faço o mundo 

Um menino caminha e caminhando chega 

no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o 

futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos 

pilotar 
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Não tem tempo nem piedade nem tem 

hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou 

ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo 

onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

Numa folha qualquer eu desenho um sol 

amarelo 

Que descolorirá 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um 

castelo 

Que descolorirá 

Giro um simples compasso e num círculo 

eu faço o mundo 

Que descolorirá 
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ANEXO III 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Ninguém = Ninguém 

Engenheiros do Hawaii 

 

Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo 

quadro 

Há tanta gente pelas ruas 

Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra 

Ninguém é igual a ninguém 

Me espanta que tanta gente sinta 

(se é que sente) a mesma indiferença 

Há tantos quadros na parede 

Há tantas formas de se ver o mesmo 

quadro 

Há palavras que nunca são ditas 

Há muitas vozes repetindo a mesma 

frase: 

Ninguém é igual ninguém 

Me espanta que tanta gente minta 

(descaradamente) a mesma mentira 

São todos iguais 

E tão desiguais 

uns mais iguais que os outros 

Há pouca água e muita sede 

Uma represa, um apartheid 

 (a vida seca, os olhos úmidos) 

Entre duas pessoas 

Entre quatro paredes 

Tudo fica claro 

Ninguém fica indiferente 

Ninguém é igual a ninguém 

Me assusta que justamente agora 

Todo mundo (tanta gente) tenha ido 

embora 

São todos iguais 

E tão desiguais 

uns mais iguais que os outros 

O que me encanta é que tanta gente 

Sinta (se é que sente) ou 
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Minta (desesperadamente) 

Da mesma forma 

São todos iguais 

E tão desiguais 

uns mais iguais que os outros 

São todos iguais 

E tão desiguais uns mais iguais... 

uns mais iguais... 
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ANEXO IV 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Legião Urbana 

Sexo verbal 

 

Não faz meu estilo 

Palavras são erros 

E os erros são seus... 

Não quero lembrar 

Que eu erro também 

Um dia pretendo 

Tentar descobrir 

Porque é mais forte 

Quem sabe mentir 

Não quero lembrar 

Que eu minto também... 

Eu sei! Eu sei! ... 

Feche a porta do seu quarto 

Porque se toca o telefone 

Pode ser alguém 

Com quem você quer falar 

Por horas e horas e horas... 

A noite acabou 

Talvez tenhamos 

Que fugir sem você 

Mas não, não vá agora 

Quero honras e promessas 

Lembranças e histórias... 

Somos pássaro novo 

Longe do ninho 

Eu sei! Eu sei! ... 
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ANEXO V 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

 

Depende de Nós 

Ivan Lins 

 

Depende de nós 

Quem já foi ou ainda é criança 

Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor 

Depende de nós 

Que o circo esteja armado 

Que o palhaço esteja engraçado 

Que o riso esteja no ar 

Sem que a gente precise sonhar 

Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalhos 

Que o sol descortine mais as manhãs 

Depende de nós 

Se esse mundo ainda tem jeito 

Apesar do que o homem tem feito 

Se a vida sobreviverá 

Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalhos 

Que o sol descortine mais as manhãs 

Depende de nós 

Se esse mundo ainda tem jeito 

Apesar do que o homem tem feito 

Se a vida sobreviverá 

Depende de nós 

Quem já foi ou ainda é criança 

Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor
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ANEXO VI 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Regras do Jogo Batalha Naval 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Armas disponíveis: 5 Hidroaviões, 4 Submarinos, 3 Cruzadores, 2 Encouraçados, 1 

Porta-aviões1. 

 

Preparação do jogo: 

 

1. Cada jogador distribui suas armas pelo tabuleiro. Isso é feito marcando-se no 

reticulado intitulado "Seu jogo" os quadradinhos referentes às suas armas. 

2. Não é permitido que 2 armas se toquem. 

3. O jogador não deve revelar ao oponente as localizações de suas armas. 

Jogando (regra mais fácil): 

Cada jogador, na sua vez de jogar, seguirá o seguinte procedimento: 

1. Disparará 3 tiros, indicando a coordenadas do alvo através do número da linha e da 

letra da coluna que definem a posição. Para que o jogador tenha o controle dos tiros 

disparados, deverá marcar cada um deles no reticulado intitulado "Seu jogo". 

2. Após cada um dos tiros, o oponente avisará se acertou e, nesse caso, qual a arma foi 

atingida. Se ela for afundada, esse fato também deverá ser informado. 

3. A cada tiro acertado em um alvo, o oponente deverá marcar em seu tabuleiro para que 

possa informar quando a arma for afundada. 

4. Uma arma é afundada quando todas as casas que formam essa arma forem atingidas. 

5. Após os 3 tiros e as respostas do opoente, a vez para para o outro jogador. 

                                                 
1 As regras encontram-se disponíveis em: <http://zamorim.com/jogos/papel/batalha-naval-regras.html>. 

Acesso em: maio de 2014. 
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O jogo termina quando um dos jogadores afundar todas as armas do seu 

oponente. 
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ANEXO VII 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 

Fotografia 

Leoni 

 

Hoje o mar faz onda feito criança 

No balanço calmo a gente descansa 

Nessas horas dorme longe a lembrança 

De ser feliz 

 

Quando a tarde toma a gente nos braços 

Sopra um vento que dissolve o cansaço 

É o avesso do esforço que eu faço 

Pra ser feliz 

 

O que vai ficar na fotografia 

São os laços invisíveis que havia 

 

As cores, figuras, motivos 

O sol passando sobre os amigos 

Histórias, bebidas, sorrisos 

E afeto em frente ao mar 

 

Quando as sombras vão ficando 

compridas 

Enchendo a casa de silêncio e preguiça 

Nessas horas é que Deus deixa pistas 

Pra eu ser feliz 

 

E quando o dia não passar de um retrato 

Colorindo de saudade o meu quarto 

Só aí vou ter certeza de fato 

Que eu fui feliz 

 

O que vai ficar na fotografia 

São os laços invisíveis que havia 

 

As cores, figuras, motivos 

O sol passando sobre os amigos 

Histórias, bebidas, sorrisos 

E afeto em frente ao mar
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ANEXO VIII 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Slides CT 8 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 
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ANEXO IX 

Universidade Federal de Goiás  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

 

Reflexão - Música 

 

Mestrando: Fábio Moreira de Araújo 

Orientador: Dr. José Pedro Machado Ribeiro 

Co-orientadora: Ms. Leilyane Oliveira Araújo Masson 

 
Curumim Chama Cunhantã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio) 

 

Jorge Ben Jor 

Jês, Kariris, Karajás, Tukanos, 

Caraíbas, Makus, Nambikwaras, Tupis, 

Bororós, Guaranis, Kaiowa, Ñandeva, 

YemiKruia, Yanomá, Waurá, 

Kamayurá, Iawalapiti, Suyá, Txikão, 

Txu-Karramãe, Xokren, Xikrin, Krahô, 

Ramkokamenkrá, Suyá 

Hey! Hey! Hey! 

Hey! Hey! Hey! 

Curumim chama cunhatã que eu vou 

contar 

Cunhatã chama curumim que eu vou 

contar 

Curumim, cunhatã 

Cunhatã, curumim 

Antes que os homens aqui pisassem 

Nas ricas e férteis terraes brazilis 

Que eram povoadas e amadas por 

milhões de índios 

Reais donos felizes 

Da terra do pau-brasil 

Pois todo dia, toda hora, era dia de índio 

Pois todo dia, toda hora, era dia de índio 

Mas agora eles só têm um dia 

O dia dezenove de abril 

Mas agora eles só têm um dia 

O dia dezenove de abril 

Amantes da pureza e da natureza 

Eles são de verdade incapazes 

De maltratarem as femeas 

Ou de poluir o rio, o céu e o mar 

Protegendo o equilíbrio ecológico 

Da terra, fauna e flora 

Pois na sua história, o índio 

É o exemplo mais puro 

Mais perfeito, mais belo 

Junto da harmonia da fraternidade 

E da alegria, 

Da alegria de viver 
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Da alegria de amar 

Mas no entanto agora 

O seu canto de guerra 

É um choro de uma raça inocente 

Que já foi muito contente 

Pois antigamente 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Hey! Hey! Hey! 

Jês, Kariris, Karajás, Tukanos, 

Caraíbas, 

Makus, Nambikwaras, Tupis, Bororós, 

Guaranis, Kaiowa, Ñandeva, 

YemiKruia 

Yanomá, Waurá, Kamayurá, Iawalapiti, 

Suyá, 

Txikão, Txu-Karramãe, Xokren, Xikrin, 

Krahô, 

Ramkokamenkrá, Suyá 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Todo dia, toda hora, era dia de índio 

Hey! Hey! Hey! 

Curumim, cunhatã 

Hey! Hey! Hey! 

Cunhatã, curumim 

Hey! Hey! Hey! 

Curumim, cunhatã 

Hey! Hey! Hey! 

Cunhatã, curumim 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O título O processo de mediação e formação de grupo de ensino matemático por meio do Círculo 

Tutorial à luz da teoria Etnomatemática e da Psicanálise foi posteriormente modificado para Círculo 

Tutorial: um diálogo transformador – A luz Etnomatemática, Psicanálise e Pedagogia de Freire. 
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