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PREFÁCIO

Este livro compõe-se de dez capítulos, escritos por docentes e estu-
dantes do curso de Mestrado em Educação Matemática, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Fe-
deral de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná. O curso está completan-
do três anos de funcionamento e tem se consolidado como um espaço de 
produção de conhecimentos em Educação Matemática na Amazônia.

Os estudos aqui reunidos refletem a diversidade de temáticas que têm 
sido contempladas nas pesquisas em andamento no PPGEM/UNIR. São re-
sultados de parcerias entre docentes orientadores e mestrandos orientandos, 
cujas pesquisas contemplam aspectos teóricos, práticos e históricos da forma-
ção inicial ou continuada de professores que ensinam matemática.

O primeiro capítulo, intitulado “Concepções de etnomatemática e 
educação do campo: reflexos de uma formação continuada de professores”, de 
autoria de Márcia Regina de Souza Silva e Kécio Gonçalves Leite, apresenta 
resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa, em desenvolvimento 
com professores e professoras que atuam em três escolas do município de 
Ji-Paraná/RO, que aderiram ao Projeto Educampo.  Os dados foram produ-
zidos a partir de encontros de formação continuada e refletem as concepções 
dos sujeitos participantes sobre Educação do Campo e Etnomatemática, ao 
longo do processo de elaboração coletiva de um currículo de matemática, 
que promova a articulação dos saberes de matemática aos saberes do campo.

O segundo capítulo, intitulado “Os saberes para ensinar matemática 
presentes na formação de professores no curso de magistério em Ji-Paraná/
RO (1970-2001)”, de autoria de Simone Aparecida Navarro da Cruz e Marlos 
Gomes de Albuquerque, apresenta resultados de uma pesquisa em andamento 
sobre os saberes matemáticos ensinados no curso de Magistério oferecido pelo 
Instituto Estadual de Ensino Marechal Rondon (IEEMR), em Ji-Paraná/RO, 
entre os anos de 1970 e 2001. Utilizando-se da metodologia da pesquisa histo-
riográfica, os autores buscam mostrar como os saberes matemáticos oferecidos 
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no curso contribuíram para a formação de futuros professores de primeiro 
grau, no município de Ji-Paraná. 

O terceiro capítulo, intitulado “Um percurso histórico das licenciaturas 
em matemática nos três estados mais populosos da Região Norte brasileira: 
formação via institutos federais”, de autoria de Francielli da Silva Ribeiro e 
Marlos Gomes de Albuquerque, apresenta um recorte de uma pesquisa desen-
volvida no âmbito do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educa-
ção Matemática (GROEPEM), na linha de História da Educação Matemáti-
ca (HEM). Tem por objetivo traçar um percurso histórico da oferta do curso 
de Licenciatura em Matemática em Institutos Federais nos três estados mais 
populosos da região Norte brasileira: Amazonas, Pará e Rondônia.

O quarto capítulo, intitulado “Uma história da formação de professores 
primários: vestígios do curso de magistério de Presidente Médici/RO (1981-
2001)”, de autoria de Elianai Rodrigues Lima Pedroso e Marlos Gomes de 
Albuquerque, refere-se a uma pesquisa em andamento, que tem como objetivo 
apresentar um breve histórico da formação de professores no Brasil, com foco 
na habilitação do professor primário, no intuito de correlacionar a história 
nacional com a história ocorrida localmente em Rondônia. Como resultados, 
os autores destacam que a história de formação de professores em âmbito na-
cional tem uma nova leitura na história local, em função de diferentes políticas 
públicas implementadas por todo o país.

O quinto capítulo, intitulado “Considerações teóricas sobre o conheci-
mento matemático do professor de matemática”, de autoria de Fabiola Gomes 
de Souza e Eliana Alves Pereira Leite, caracteriza-se como um ensaio teórico 
sobre conhecimento matemático e formação inicial de professores de matemá-
tica, a partir de pesquisas nacionais e internacionais. As autoras destacam dis-
tintas dimensões que integram a categoria conhecimento matemático, que não se 
restringe a conteúdos matemáticos da matemática acadêmica ou da matemáti-
ca escolar. Assim, ressalta-se a necessidade de que seja garantida a construção 
dessa categoria de conhecimento no curso de Licenciatura em Matemática, de 
modo que possa ser integrada de forma articulada ao repertório dos demais 
conhecimentos do professor de matemática.
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O sexto capítulo, intitulado “Panorama de pesquisas brasileiras sobre 
o estágio supervisionado na formação inicial de professores de matemática 
(2008-2020)”, de autoria de Aline Walter Reculiano Fagundes e Eliana Al-
ves Pereira Leite, refere-se a uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico 
e exploratório, com o objetivo inventariar teses e dissertações de programas 
brasileiros de pós-graduação que têm como foco de investigação o estágio su-
pervisionado na formação inicial de professores de matemática. As autoras 
identificaram 60 pesquisas, sendo 26 teses e 34 dissertações. Dentre os resul-
tados, verificou-se que as temáticas que mais se destacam nas pesquisas são 
identidade profissional e saberes docentes, havendo uma ocorrência maior de 
pesquisas na região Sudeste e um menor número na região Norte.

O sétimo capítulo, intitulado “Um estudo de teses e dissertações que 
abordam a avaliação da aprendizagem na formação inicial de professores de 
matemática (2007-2019)”, de autoria de Marcelo Orlando Sales Pessim e 
Eliana Alves Pereira Leite, refere-se a uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
do tipo exploratório e bibliográfico, que analisou cinco dissertações e duas teses 
encontradas nos bancos de teses e dissertações da CAPES e BDTD a partir 
dos descritores: avaliação em matemática, avaliação no curso de Licenciatura 
em Matemática e avaliação na formação inicial do professor de matemática. 
Os dados resultantes da análise das sete pesquisas obtidas foram organizados 
e apresentados em três eixos temáticos, a saber: aspectos gerais das pesquisas; 
objetivo geral e encaminhamentos metodológicos; e resultados.

O oitavo capítulo, intitulado “A relação entre a matemática formal e 
informal na concepção de professores de um centro de educação de jovens e 
adultos em Ji-Paraná/RO”, de autoria de Robson Ronque dos Santos e Emer-
son da Silva Ribeiro, é um recorte de uma pesquisa que teve como objetivo 
analisar concepções de professores de matemática sobre a relação entre a ma-
temática formal e a matemática informal no contexto específico da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa teve como sujeitos três professores de 
Matemática do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), 
localizado no município de Ji-Paraná/RO. Os autores concluem que os profes-
sores compreendem a relação entre a matemática formal e informal de maneira 
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distinta, divergindo em suas concepções. Todavia, compartilham a visão de que 
ambas devem ser trabalhadas paralelamente.

O nono capítulo, intitulado “O pedagogo e o ensino da matemática: 
uma análise de teses e dissertações defendidas no Brasil no período de 2010 
a 2019”, de autoria de Ana Paula Leite Cardiliquio, Moab Marques da Silva 
e Emerson da Silva Ribeiro, apresenta resultados de uma pesquisa de aborda-
gem qualitativa interpretativa, com características dos estudos do tipo estado 
da arte, que tem por objetivo identificar o que vem sendo discutido nas teses 
e dissertações defendidas no Brasil no período de 2010 a 2019 a respeito da 
formação do pedagogo para o ensino de matemática. Dentre os resultados, 
os autores destacam que as pesquisas analisadas indicam a necessidade de se 
discutir e promover a formação do pedagogo em condições para atuar como 
docente que ensina matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e 
que ainda existe um longo caminho quanto a essa formação.

O décimo capítulo, intitulado “Etnomatemática, decolonialidade e in-
terculturalidade em discursos de estudantes indígenas da UNIR”, de autoria 
de Luiz Carlos dos Reis e Kécio Gonçalves Leite, refere-se a uma pesquisa 
em andamento, que tem por objetivo verificar como emergem pressupostos 
de etnomatemática, de decolonialidade e de interculturalidade em discursos 
de estudantes indígenas presentes em seus Trabalhos de Conclusão do Curso 
de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, oferecido pela UNIR. Os 
autores consideram que as formas como surgem esses pressupostos podem in-
dicar de que tipo de educação intercultural os discursos se aproximam. Como 
resultado, verificou-se a presença de pressupostos tanto de etnomatemática 
quanto de decolonialidade, nos discursos dos estudantes indígenas, com pouca 
aproximação com uma perspectiva de educação intercultural crítica.

Em seu conjunto, os textos apresentados neste livro representam um 
significativo avanço na produção regional de conhecimentos no campo da 
Educação Matemática, especialmente quanto a diferentes aspectos relaciona-
dos à formação de professores que ensinam matemática. Pode-se inferir que 
esse avanço é uma das contribuições da recente implantação do curso de Mes-
trado em Educação Matemática na UNIR, o primeiro da Região Norte do 
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Brasil. Nesse sentido, a comunidade acadêmica que se forma a partir da orga-
nização desse novo curso insere-se no coletivo de pesquisadores e pesquisado-
ras da Amazônia, comprometidos com a superação das assimetrias regionais 
da pós-graduação no Brasil.

Ji-Paraná, dezembro de 2021
Kécio Gonçalves Leite (Organizador)
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CAPÍTULO 1

CONCEPÇÕES DE ETNOMATEMÁTICA E EDUCAÇÃO 
DO CAMPO: REFLEXOS DE UMA FORMAÇÃO CONTI-
NUADA DE PROFESSORES

Márcia Regina de Souza Silva

Kécio Gonçalves Leite

Introdução 

O presente capítulo se refere à análise parcial dos dados de uma pesquisa 
em andamento no curso de Mestrado em Educação Matemática do PPGEM/
UNIR, Campus de Ji-Paraná/RO. Tem por objetivo analisar os múltiplos fato-
res que se relacionam ao processo de elaboração de orientações curriculares de 
matemática dos anos finais do Ensino Fundamental, para escolas do campo, 
incluindo concepções de professores e suas mudanças, a partir da organização 
e realização de encontros de formação continuada de professores e professoras 
de matemática que atuam os anos finais do Ensino Fundamental de escolas do 
projeto Educampo, no município de Ji-Paraná/RO.

O projeto Educampo foi implementado em Ji-Paraná pela Lei n. 2957, 
de 30 de junho de 2016, homologada pelo Conselho Municipal de Educação 
através da Resolução n. 076/2016 em 05 de dezembro de 2016, visando ado-
tar a metodologia da Pedagogia da Alternância nas escolas do campo da rede 
municipal de ensino.

A pesquisa utilizou-se dos seguintes instrumentos para a produção de 
dados: 1 questionário diagnóstico, entrevista semiestruturada com roteiros 
pré-estabelecidos, nove encontros formativos com os professores e professoras 
de matemática de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que atuam nas escolas 
que aderiram ao Educampo. No entanto, torna-se objeto de estudo para esse 
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capítulo alguns excertos que emergiram nos encontros formativos, no mister 
de revelar o desejo de verdade quanto às concepções dos sujeitos sociais parti-
cipantes da pesquisa, quanto aos campos conceituais referentes aos principais 
temas que a pesquisa aborda, reguladas pelas discursividades sobre as concep-
ções de Educação do Campo e Etnomatemática.

Assim, para análises serão utilizados quadros com excertos dos discursos 
enunciativos dos sujeitos, por meio de suas formações discursivas, que, na pers-
pectiva da análise de discurso foucaultiana (AD), consideram os sujeitos históri-
cos e sociais, sendo que o enunciado, segundo Foucault (2008, p. 132), “pertence 
a uma formação discursiva, como uma frase pertence a um texto, e uma propo-
sição a um conjunto dedutivo”. Por sua vez, a regularidade segundo Foucault 
(2008, p. 132) é definida pela própria formação discursiva, ao considerar que:

A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva cons-
tituem uma única e mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a formação 
discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas por uma 
dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não uma condição de 
possibilidade, mas uma lei de coexistência, e já que os enunciados, em troca, 
não são elementos intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua 
modalidade de existência.

Para Foucault (2008, p. 30-31), “não se pode reconstituir um sistema 
de pensamento a partir de um conjunto definido de discursos”, mas se trata de 
“reconstituir outro discurso, de descobrir a palavra muda, murmurante, ines-
gotável, que anima do interior a voz que escutamos”. O autor também afirma 
que esse conjunto, para além de encontrar os próprios enunciados, se propõe 
encontrar “a intenção do sujeito falante, sua atividade consciente, o que ele 
quis dizer, ou ainda o jogo inconsciente que emergiu involuntariamente do que 
disse ou da quase imperceptível fratura de suas palavras manifestas”. 

Assim, os enunciados serão analisados destacando os sujeitos falantes e 
suas respectivas concepções, sendo que os sujeitos, a fim de manter o anonima-
to, serão identificados por Semente (S), Terra (T) e Água (A). Os encontros 
formativos por números ordinais, seguidos da identificação do sujeito falante: 



14

1ºEFS (primeiro encontro formativo – sujeito Semente), 1ºEFT (primeiro 
encontro formativo – sujeito Terra), 1ºEFA (primeiro encontro formativo – 
sujeito Água) e assim sucessivamente.

Como já destacado, o presente trabalho fará a análise de enunciados 
alusivos aos encontros formativos, com um recorte ainda mais específico aos 
temas sobre Educação do Campo e Etnomatemática. Assim, entendemos por 
pertinente apresentar um panorama dos demais instrumentos da pesquisa, a 
fim de oferecer uma perspectiva mais ampliada da pesquisa de mestrado em 
desenvolvimento. 

Instrumentos da pesquisa

Questionários: O questionário semiestruturado, foi organizado em 
formato digital, por meio do Google formulários e enviado aos professores e 
professoras, sendo respondido no período de 29 de julho a 19 de agosto do ano 
de 2020, considerando a pandemia causada pela Covid-19.

O questionário teve o propósito de inquirir as concepções prévias dos 
professores, quanto a Formação Continuada; Educação do Campo; Currículo, 
Matemática e Etnomatemática, bem como as ocorrências de formações conti-
nuadas oferecidas aos professores, sujeitos da pesquisa. O questionário eviden-
ciou as primeiras estruturas discursivas dos sujeitos - professores e professoras, 
quanto aos temas enunciativos a serem analisados, além de ter possibilitado a 
identificação dos sujeitos participantes.

Entrevistas: As entrevistas foram um importante instrumento de 
pesquisa, que aproximou ainda mais a pesquisadora aos sujeitos participan-
tes, como também desencadeou as temáticas para os encontros formativos. O 
Quadro 1, a seguir, demonstra as datas em que as entrevistas foram realizadas, 
tempo de duração e a quantidade de laudas da transcrição.  
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QUADRO 1 – Dados sobre as entrevistas realizadas por meio de plataformas digitais.

SUJEITOS DATA DA EN-
TREVISTA

TEMPO DE EN-
TREVISTA

QUANTIDADE 
DE LAUDAS

Semente 01/10/2020 43min 11

Água 04/10/2020 1h17min 17
Terra 08/10/2020 1h43min 20

Fonte: Elaborado pelos autores.

Destacamos que as diferenças no quantitativo de laudas se deu em 
virtude do tempo de entrevista de cada um dos participantes, pois embo-
ra tenha-se utilizado de questões semiestruturadas, cada sujeito desenvol-
veu estruturas discursivas que representam suas historicidades, vivências 
e identidade de educador, ou seja “um sujeito que se constitui no interior 
mesmo da história, e que é a cada instante fundado e refundado pela histó-
ria” (Foucault, 2002, p. 10).

Encontros formativos: Foram realizados nove encontros formativos, 
conforme Quadro 2, sendo possível realizar um ensaio para a elaboração da 
proposta curricular de matemática referente ao 6º ano e parcialmente do 7º 
ano do Ensino Fundamental das escolas do campo, ambos fundamentados na 
proposta do plano de formação elaborado pela coordenação do Educampo e os 
educadores das escolas integrantes ao projeto, sob o assessoramento da equipe 
de Educação do Campo do munícipio de São Mateus/ES1. 

1 O município de Ji-Paraná promoveu um diálogo com as experiências de Educação 
do Campo vivenciadas na cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo, com 
o objetivo de socializar a metodologia, as estratégias de implantação, mobilização da 
comunidade, recursos, superação dos desafios e resultados alcançados, a partir da peda-
gogia da alternância e um currículo voltado às especificidades da Educação do Campo.
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QUADRO 2 – Dados sobre os encontros formativos realizados por meio de platafor-
mas digitais.

ENCON-
TROS

DATA DOS 
ENCON-

TROS

TEMPO DE 
DURAÇÃO

QNT. DE 
LAUDAS

OBSERVA-
ÇÃO

1º
22/10/2020

38min28s

46min15s

8min40s

33
Foram gerados 

3 links no 
meet

2º 26/11/2020 1h28min59seg 31
Utilizou-se o 
meet institu-

cional - UNIR

3º 26/02/2021 1h59min29seg 29
Utilizou-se o 
meet institu-

cional - UNIR

4º 05/03/2021 2h03min56seg 26
Utilizou-se o 
meet institu-

cional - UNIR

5º 12/03/2021 1h20min 8

Gravado 
(áudio) par-

cialmente pelo 
celular

6º 19/03/2021 1h43min
Apenas 

apontamentos 
registrados

Não foi gra-
vado

7º 09/04/2021 1h45min19seg 26
Utilizou-se o 
meet institu-

cional - UNIR

8º 16/04/2021 1h25min17seg 17

Gravado 
(áudio) par-

cialmente pelo 
celular

9º 23/04/2021 2h05min12seg 25
Utilizou-se o 
meet institu-

cional - UNIR
Fonte: Elaborado pelos autores

Como demonstrado no Quadro 2, foram realizados nove encontros for-
mativos, sendo que apenas o 6º encontro não foi gravado nem parcialmente, 
não sendo possível realizar a transcrição. Os demais também tiveram algumas 
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intercorrências ocasionadas por problemas tecnológicos. Todavia, apesar das 
dificuldades, os encontros formativos geraram um volume significativo (195 
laudas) de discursos, que será considerado um dos arquivos, na concepção fou-
caltiana, a ser analisados. 

É salutar registrar que, na proposta da pesquisa-ação, os encontros 
foram desenvolvidos a partir das inquietudes e vontades de verdades dos 
sujeitos participantes, sendo que as temáticas desenvolvidas no primeiro 
encontro foram desencadeadas a partir das entrevistas, e as do segundo foram 
desencadeadas a partir do primeiro encontro, e assim sucessivamente. 

No propósito de situar o leitor, apresentaremos a seguir, no Quadro 3, 
uma breve síntese dos encontros formativos, por meio dos respectivos objetivos 
e assuntos problematizados nos encontros.

Quadro 3 – Objetivos e assuntos problematizados nos encontros formativos.

ENCONTRO OBJETIVO ASSUNTO

1º
Refletir o que é Educação do campo, 
seus princípios e a possibilidade de ar-
ticulação com o ensino de Matemática.

Campo e Rural – Há 
diferenças?

2º
Discutir sobre os diferentes saberes que se 
relacionam com a Etnomatemática e os 
conhecimentos matemáticos.

Por que Etnomatemá-
tica?

3º

Reconhecer que o currículo é um terri-
tório em disputas.

Iniciar as reflexões de como estruturar 
a proposta das orientações curriculares.

Currículo.

Orientações Curricula-
res de Matemática

Instrumentos da Peda-
gogia da Alternância.

4º

Refletir sobre a possibilidade de interli-
gar as competências gerais da BNCC e 
específicas de matemática com o plano 
de formação, a fim de elaborar a propos-
ta curricular de matemática para os anos 
finais do Ensino Fundamental com os 
princípios da Educação do Campo;

Definir a estrutura da proposta curricu-
lar e iniciar a elaboração a partir do 1º 
bimestre do 6º ano.

BNCC – competências 
gerais e específicas de 
Matemática e os prin-
cípios da Educação do 
campo.
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5º
Elaborar a proposta curricular – conti-
nuidade a partir do 2º bimestre do 6º 
ano do ensino fundamental.

Elaboração da propos-
ta curricular (6º ano) – 
continuidade.

6º
Elaborar a proposta curricular de mate-
mática para o 6º ano do ensino funda-
mental (continuidade).

Elaboração da propos-
ta curricular (6º ano) – 
continuidade.

7º

Conhecer as potencialidades do aplica-
tivo Google Earth para utilização nas 
aulas de matemática.

Iniciar a elaboração do currículo de ma-
temática para o 7º ano.

Goolge Earth.

Elaboração da proposta 
curricular (7º ano).

8º

Estudar o conceito de comunidade e a 
história; 

Continuar a elaboração do currículo de 
matemática para o 7º ano.

O conceito de comuni-
dade e a história

Elaboração da proposta 
curricular 

(7º ano).

9º Continuar a elaboração do currículo de 
matemática para o 7º ano.

Elaboração da proposta 
curricular (7º ano).

Fonte: Elaborado pelos autores

Aspectos metodológicos

O presente capítulo abarca os aspectos metodológicos concernentes a dis-
sertação, visto que se refere aos resultados parciais da pesquisa de mestrado em 
desenvolvimento. A pesquisa é de natureza qualitativa, que, conforme acentuado 
por   Borba (2004), tem ganhado espaço na Educação Matemática. Por meio 
do procedimento da pesquisa-ação, desenvolvemos os encontros de formação 
continuada com os professores participantes, cujos discursos foram transcritos e 
analisados por meio da análise de discurso foucaultiana, a partir das discursivida-
des e dos enunciados dos discursos proferidos pelos participantes.

Segundo Garnica (2004, p. 86), a pesquisa qualitativa tem como carac-
terísticas:

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma hipó-
tese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a não 
neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de suas 
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perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se desven-
cilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como resul-
tado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e também 
os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e (e) a impossibilidade de 
estabelecer regulamentações, em procedimentos sistemáticos, prévios, está-
ticos e generalistas.

Justificamos a escolha pelo procedimento de pesquisa-ação, visto que a 
proposta da pesquisa surgiu do anseio dos próprios professores e professoras 
que atuam em escolas municipais de implantação do Educampo em Ji-Paraná/
RO, que manifestaram o interesse em aprofundar o conhecimento quanto aos 
conteúdos oficiais de matemática e sua vinculação às práticas sociais cotidia-
nas, fazendo com que essas adentrem ao chão da sala de aula. Dessa forma, 
a pesquisa ancora-se sua escolha em Thiollent (2011, p. 20), ao afirmar que 
a pesquisa-ação, a partir da cooperação e participação dos envolvidos, busca 
resolver um problema coletivo.

Como método de análise, utilizamos a perspectiva da Análise do Dis-
curso de Michel Foucault. Segundo Foucault (2008, p. 55), um discurso pode 
ser conceituado enquanto rede de signos que se conecta a outros tantos dis-
cursos, e como:

Práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamen-
te os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar 
esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à 
língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é 
preciso descrever.

Pelo método de análise de discurso, procuramos compreender os proces-
sos discursivos, expressos nos enunciados dos sujeitos falantes, sendo em especí-
fico nesse capítulo os correlatos aos encontros formativos, dando a significação 
ao texto. Como afirma Sargentini (2005, p.1-2), “o corpus ocupa lugar central 
na Análise do Discurso, já que se trata de aplicar um método definido a um 
conjunto determinado de textos, ou ainda de sequências discursivas retiradas por 
processo de extração ou isolamento de um campo discursivo de referência”. 
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Desse modo, promove-se um recorte no arquivo produzido pelos en-
contros formativos, para que se possa analisar os enunciados por meio dos 
temas Educação do Campo e Etnomatemática. Todavia, destaca-se que, além 
dos temas analisados no presente capítulo, a pesquisa de mestrado, a fim de fa-
zer revelar as concepções dos professores e professoras, ainda analisa os enun-
ciados alusivos a Currículo e BNCC, Formação de Professores e Matemática, 
sendo que se evidenciarão ainda dispersões sobre Livro Didático e Pedagogia 
da Alternância. 

Análises dos dados 

Concepções de Educação do Campo

Compreende-se por concepções as representações sociais que cada um 
dos sujeitos tem e expressa sobre o que fala. Na perspectiva da Análise do Dis-
curso, são os sujeitos que por meio de suas subjetividades expressam seus dis-
cursos. Assim, a pesquisa em desenvolvimento, conforme demostrado, tem por 
objetivo perceber os reflexos da formação continuada na ampliação e ressigni-
ficação dos saberes quanto a articulação e contextualização dos princípios da 
Educação do Campo e a Matemática. Desse modo, as enunciações que seguem 
se referem às formações discursivas dispersas em alguns encontros formativos.

SUJEITO DISCURSOS

Semente

A Educação do Campo surgiu dos movimentos, com primeiro Pro-
nera, a luta dos movimentos sociais, os povos do Campo, os indíge-
nas, os quilombolas, passaram a batalhar por uma educação trans-
formadora, e que fosse ao encontro da realidade deles, da vivência 
deles. Aí eu acho que a Educação do Campo, surgiu ali no primei-
ro Pronera, e foi a luta dos movimentos sociais, principalmente o 
MST, que foi uma constante aí, nessa luta né - Por um Educação do 
Campo libertadora.  E a que nós estamos aí, em busca hoje.

Fonte: 1ºEFS, em 22/10/2020.

Quanto às temáticas dos encontros formativos, conforme expresso an-
teriormente, foram construídas coletivamente, a partir das expressões e inquie-
tações dos sujeitos participantes. Assim, conforme a pauta formativa que se 
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refere ao primeiro encontro, entendemos pertinente aprofundar os conheci-
mentos sobre a Educação do Campo. Desse modo, mobilizados pelas leituras 
prévias, destacamos as seguintes enunciações dos sujeitos.

SUJEITO DISCURSOS

Terra

Na minha compreensão, a educação rural levou a uma educação 
formal para a área rural “o campo”, sem se preocupar com a con-
textualização, simplesmente passou o conteúdo normal, como se 
passa aqui na cidade.  E nesse ponto seria uma educação, uma 
educação rural. E a educação do campo, leva o mesmo conteúdo, 
mas busca contextualizar o conteúdo com a realidade das pessoas, 
das comunidades.

Fonte: 1ºEFT, em 22/10/2020.

SUJEITO DISCURSOS

Água

Olha, além desses pontos que a colega já destacou, assim uma 
coisa que distancia uma da outra, também que a gente analisa, é 
o que? A informalidade da Escolinha da educação rural, para a 
formalidade os direitos aqui adquiridos, os currículos toda essa 
questão mais académica aqui vem sendo historicamente conquis-
tado pela educação do campo, é isso que diferencia.

Então é isso, é o salto que eu vejo na escola rural, né que era aquela 
uma, que tinha lá algumas intenções, que o camarada, de   pater-
nalismo, é aquelas pessoas que está dependendo dele, e ao mesmo 
tempo aquelas crianças também não evoluíram nada, porque até 
mesmo os professores não tinham uma formação adequada.

Fonte: 1ºEFA, em 22/10/2020.

Dos enunciados acima, sobre a Educação do Campo (EC), destaca-
mos que, de uma educação rural paternalista, com professores sem formação 
adequada, salta-se para uma educação que promove o desenvolvimento dos 
sujeitos envolvidos. Ressaltam a importância dos movimentos sociais, das lutas 
por uma EC libertadora, contextualizada. No entanto, não foram contempla-
das nas falas dos sujeitos participantes questões alusivas às intencionalidades 
da Educação do Campo, que contempla as dimensões social e política, que 
trate do direito a terra, da reforma agrária, das monoculturas, da exploração 
humana, que valorize os saberes locais, que supere a hierarquização dos saberes 
populares e dos saberes científicos dentre outros. Caldart et. al. (2012, p. 262) 
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afirmam que “a Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. 
Suas primeiras questões foram práticas”. Portanto, trata-se de uma luta pela 
educação com luta pela terra, pela Reforma Agrária, pelo modelo de produção, 
dentre outras características de cunho social e emancipatório. 

Nos enunciados a seguir, já se percebe a presença das intencionalidades 
da EC, comentada acima, em que a expressão educação rural não é apenas uma 
questão semântica, ela se relaciona a ausência de direitos. Evidenciam que a 
monocultura, a ausência de movimentos sociais não favorece o desenvolvimento 
da EC nos pressupostos de uma educação libertadora e inclusiva para sujeitos 
sociais. Podemos perceber, por meio das enunciações de Semente, que, nas 
comunidades escolares em que há uma presença da agricultura familiar e di-
versificação da produção, tem-se maiores potencialidades para desenvolver 
práticas educativas contextualizadas.

Por sua vez, Terra, ao pronunciar o questionamento “Como fazer educa-
ção do campo em um ambiente que não tenha movimentos sindicais, que não 
tem isso?”, aponta caminhos convergentes com a proposta da EC, evidenciada 
no princípio V, artigo 2º do Pronera, (Brasil, 2010), que se refere ao “controle 
social da qualidade da educação escolar mediante a efetiva participação da 
comunidade e dos movimentos sociais do campo”.

SUJEITO DISCURSOS

Semente

E assim, a maioria são donos das propriedades, são pequenas pro-
priedades que eles trabalham com a terra mesmo. Eles cultivam, 
eles plantam, produzem, vem para a feira, vendem no comércio 
[...]. E aí isso também facilita para gente, na questão do traba-
lho da Educação do Campo, porque você tem uma riqueza muito 
grande de conhecimento, de vivências que você pode estar apro-
veitando.
Pelo que dá para entender, o rural  seria assim, esse campo que 
pratica mais a monocultura, tipo ai, só a pecuária, não tem uma 
diversidade de produção, por exemplo só a pecuária, não diversifica 
a propriedade, inclusive acontece aí essa expulsão dos jovens do 
campo, por  não ter ali muita perspectiva de trabalhar essa pro-
priedade como uma empresa, que vai te gerar lucro, que vai te 
sustentar ali. Não é fácil, claro que não é.  

Fonte: 1ºEFS, em 22/10/2020.
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SUJEITO DISCURSOS

Terra

O campo tem tudo a ver [...] com questão social, política, de 
desenvolver os direitos das comunidades, das pessoas que estão 
lá no campo, ou no rural.  
[...] na minha região lá, que é uma região mais monocultura, 
mais pecuária, um pouco de leite, não tem muito... A falta da 
presença de movimentos sociais e sindicais talvez caracteriza 
esta região como mais rural, penso que seria nessa linha aí. Uma 
região no campo, teria uma comunidade mais envolvida com os 
movimentos sindicais e movimentos populares nesse sentido, eu 
acho que faria essa diferença nessa abordagem.
Como fazer educação do campo em um ambiente que não te-
nha movimentos sindicais, que não tem isso? Talvez a função 
da Educação do Campo seria levar [...] questão de movimentos 
sindicais. [...] a função da Educação no Campo, numa região que 
tem uma característica mais rural, é levar uma educação que vá, 
ao grande desafio [...] desenvolver nas pessoas, nos alunos, nos 
envolvidos, um sentimento de valorização da terra, valorização 
do ambiente, valorização do território, valorização das suas cul-
turas, mesmo talvez não tendo, posse dessas terras, mas valori-
zar um ambiente nesse sentido, não sei se me coloco bem nessa 
forma. E como educação do campo, ela pode trazer sempre a 
questão da contextualização.

Fonte: 1ºEFT, em 22/10/2020.

Das concepções de Educação do Campo, entendemos que pontos re-
levantes foram demonstrados por meio dos diversos enunciados aqui comen-
tados. E tantos outros constantes nas descrições dos encontros formativos 
ficaram suspensos. Embora não elencados, os sujeitos falantes expressam a 
compreensão de que a EC deve ser contextualizada; da importância do en-
volvimento dos movimentos sociais; das representações sindicais; dos diversos 
parceiros; que as experiências exitosas compartilhadas poderão contribuir com 
a diversificação da propriedade oportunizando uma melhor renda. 

Concepções de Matemática e Etnomatemática 

A pesquisa em desenvolvimento, da qual esse capítulo promove um re-
corte por meio da análise parcial dos dados produzidos, relaciona-se ao campo 
de conhecimento da Educação Matemática. Assim, entendemos salutar iden-
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tificar quais concepções de matemática compõem o repertório dos docentes, 
visto que em âmbito geral predomina uma matemática de matemáticos, que 
se correlaciona mais às perspectivas de um currículo tradicional e dominante, 
preso em suas “gaiolas epistemológicas”, conforme reflexões de D’Ambrosio 
(2016). Deste modo, os discursos dos sujeitos apontam uma convergência aos 
campos conceituais da Educação Matemática, quando afirmam que a Mate-
mática é uma ciência que se relaciona com os outros campos de saberes, que se 
vincula a resoluções de problemas do cotidiano, até mesmo remetendo a mais 
de uma matemática, as matemáticas.

Quanto à elaboração de situações problema que de fato abordem re-
alidades práticas e vivenciais da comunidade campesina, é oportuno citar a 
pesquisa de mestrado de Oliveira (2000), que investiga as atividades produ-
tivas do campo, etnomatemática e a educação do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), especificamente o plantio de melancia para 
a produção de sementes. Nesse sentido, Oliveira (2000, p. 88-89) ressalta em 
sua dissertação algumas questões apresentadas pelos sujeitos de sua pesquisa 
quanto às situações problema sobre a produção de sementes de melancia, que:

[...] no dizer dos alunos, “eram problemas talvez desnecessários ou que tal-
vez não vão ser utilizados pelos agricultores”, problemas que traziam “per-
guntas sem uma utilidade prática”, “perguntas que aparecem sem importân-
cia” ou que “deveriam ter mais relevância”. Eram problemas que chamamos 
de artificiais, ou seja, uma situação era criada apenas para se fazer “uma 
conta” “uma conta” sem relevância para a atividade produtiva. O problema 
constituía-se em uma indagação que o agricultor, durante o seu trabalho, no 
contexto da Produção de Sementes de Melancias, não se faria.

Oliveira (2000, p. 91) promove discussões sobre quais seriam os cálcu-
los, ou as situações problema a serem elaboradas a repercutir nas práticas dos 
agricultores, a fim de possibilitar maior eficiência na produção, diminuição 
dos custos e com menor desperdício.  Seriam esses de fato necessários?  Se 
afirmativo, a autora alude que “talvez seja a escola, através de nossas práticas 
pedagógicas, a responsável por auxiliar na socialização desse conhecimento às 
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novas gerações”. Isso nos conduz a pensar: que escola seria esta? Quais seriam 
suas contribuições?

Recorremos ao Dicionário da Educação do Campo (Caldart et.al, 2012, 
p. 39), para compreender de que escola se trata. Os autores destacam a impor-
tância de uma formação educativa que fortaleça os camponeses para as lutas 
principais. Nesse sentido, “a escola do campo pode contribuir para a formação 
de novas gerações de intelectuais orgânicos capazes de conduzir o protagonis-
mo dos trabalhadores do campo em direção à consolidação de um processo 
social contra-hegemônico”.

Nesse contexto, conforme alude Leite (2014), a Etnomatemática, ao 
propor outras formas de matematizar, no respeito às diversidades culturais, 
muitas das vezes invisibilizadas, como ocorre com a Educação do Campo, 
oportuniza a ampliação dos conhecimentos matemáticos que se inserem nos 
saberes e nos fazeres das diversas culturas. Após percorrer pelas perspectivas da 
Etnomatemática, Leite (2014, p. 140) destaca a importância de se fortalecer as 
culturas marginalizadas por meio da valorização dos diferentes saberes a serem 
desenvolvidos em sala de aula, a fim de:

[...] introduzir em currículos escolares saberes e fazeres matemáticos pró-
prios de povos e comunidades tradicionais, porém culturalmente margina-
lizadas. Nesse caso, a transposição de saberes da tradição para o interior da 
sala de aula gera a possibilidade de se estar praticando genuinamente os 
princípios da Etnomatemática como proposta de fortalecimento de cultu-
ras até então marginalizadas, rompendo com o etnocentrismo que permeia 
a matemática presente no currículo da escola.

Na busca de perceber os atravessamentos dessa temática - Etnomate-
mática, nos encontros formativos, bem como os reflexos da formação continu-
ada, para ampliar os saberes, a fim de possibilitar a construção das orientações 
curriculares de matemática para os anos finais do Ensino Fundamental das es-
colas que aderiram ao Educampo, em consonância aos princípios da Educação 
do Campo, coube ao segundo encontro formativo o aprofundamento da abor-
dagem sobre Etnomatemática. Esse encontro foi conduzido pelo orientador 
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dessa pesquisa, professor Dr. Kécio Leite, que, ao iniciar, solicitou aos sujeitos 
participantes que socializassem as concepções de Matemática e Etnomatemá-
tica, das quais apresentam-se a seguir alguns enunciados.

SUJEITO DISCURSOS

Semente

Eu já assim, já tinha tido contato com a leitura que eu fiz do Ubira-
tan de Ambrosio tenho “conhecimentozinho” não é, pouca coisa so-
bre a etnomatemática. Aprofundei mais com esses textos, mas para 
mim ela é a matemática dos povos, a matemática das comunidades, 
dos movimentos do cotidiano, das comunidades e do trabalho da 
produção. Ela prioriza o ser humano, o social, os seus meios de vida 
e produção. Eu acho que é mais ou menos por aí.

Fonte: 2ºEFS, em 26/11/2020.

Do enunciado, suscitou-se o seguinte questionamento, pelo professor 
Kécio, que conduziu a dinâmica formativa: “essa concepção que a professora 
menciona surgiu a partir da leitura dos textos ou já possuía essa concepção 
antes de ler esses dois2 textos?”. Ao responder, Semente amplia a resposta, ao 
mencionar que a etnomatemática que se relaciona aos povos campesinos foi 
mais visibilizada por meio dos movimentos sociais, e destaca o MST.

SUJEITO DISCURSOS

Semente

É assim, eu já sabia um pouquinho, que era matemática dos povos, 
matemática das comunidades indígenas, quilombolas, produtores 
rurais, inclusive muito usada pelo MST. Acho que sim eles vivenciam 
muito a etnomatemática no dia a dia deles, e eu acho que sim eles 
foram um movimento que mais deu ênfase a isso aí, deu visibilidade 
a educação deles, dos movimentos sociais, acho que eles focam bas-
tante isso aí, na questão da etnomatemática

Fonte: 2ºEFS, em 26/11/2020.

Na continuidade da socialização, Água menciona que, por meio da re-
alização de especialização em alfabetização matemática, foi que ouviu falar 
sobre Etnomatemática, e apresenta a concepção de uma matemática natural, 
intrínseca ao ser humano, que todos têm uma maneira de comunicar, de reali-
zar, projetar e fazer estratégias matematicamente.

2 Foram disponibilizados com antecedência os textos de Helena Dória Lucas de Oli-
veira – Etnomatemática e os modos de vida do meio rural, e o Capítulo I do livro de 
Ubiratan D’Ambrosio, Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade.
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SUJEITO DISCURSOS

Água

Eu fiz uma pós-graduação chamada alfabetização matemática né, que 
valoriza muito como a criança precisa ser alfabetizada na língua portu-
guesa, digamos assim, então essa pós-graduação defendia a importân-
cia da alfabetização matemática, [...]Então, foi aí que eu vi esse tema, 
e então eu concebo assim essa situação, acho que a partir do momento 
que o homem, teve ali um raciocínio teve uma organização coletiva, 
uma comunicação, independentemente de onde ele estava, ali já estava 
vendo ali naquele momento ali nessa etnia a matemática de maneira 
natural, pela gente estava ali intrinsicamente ligada naquele comporta-
mento, desde o início, da Sementinha, eu acho. [...] Então eu enxergo 
assim, o brotinho dela, como ela funciona na vida das pessoas, no com-
portamento natural, na maneira que se comunicam, que se organizam.  
E aí é claro, que o índio tem lá a sua maneira, o pescador, todos, cada 
grupo social tem ali, a sua maneira de fazer matemática.

Fonte: 2ºEFA, em 26/11/2020.

Do discurso síntese do professor Kécio (2020, 1ºEF, p. 20), após as 
concepções de Matemática e Etnomatemática apresentadas pelos sujeitos, po-
demos registrar que os enunciados de Terra se referiram a contextualização, 
que por sua vez deverá extrapolar as contextualizações artificiais, sendo que 
o objetivo “seja de fato valorizar e promover os saberes locais e não continuar 
promovendo um saber matemático, esse geral que se quer universal, apesar de 
ele ser importante”. Destacou ainda que os sujeitos participantes estão a par do 
assunto, ao apresentarem ideias referentes às diferenças de saberes, sendo que 
essas tornam-se um dos pontos centrais que se relacionam com a Etnomate-
mática, a relação entre matemática e culturas. 

Se as culturas podem ser diferentes e são diferentes umas das outras, os 
saberes relacionados a estas culturas também se diferenciam. Isso vale tan-
to para diferentes sociedades, como também para diferentes faixas etárias, 
como na fala do professor Água se faz presente, crianças pensam de um 
jeito, adultos pensam de outro (Kécio, 2020, 1ºEF, p. 2-3).

No entanto, essas diferenças culturais que se correlacionam aos diferentes 
não são consideradas nos currículos escolares, daí vem as concepções d’ambro-
sianas que extrapolam a concepção de matemática universal, platônica, acultural, 
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natural e neutra, conforme expresso pelo professor Kécio, presentes a muito tem-
po nos currículos das escolas. Desse modo, a multiplicidade de saberes de natu-
reza matemática “passa a ser entendida não mais como matemática no singular, 
mas como matemáticas no plural, portanto ela não é universal, ela é diversa”. E 
continua a instigar sobre a matemática ensinada nos diversos contextos, e que a 
mesma não é neutra, conforme destacado no enunciado proferido:

Qual é a matemática que nós vamos ensinar na escola ou numa escola espe-
cífica, por exemplo na escola da educação do campo? Serve qualquer mate-
mática ou a matemática muda de contexto para contexto? Seria necessário 
pensar aí saberes e conhecimentos matemáticos específicos da educação do 
campo em diferentes realidades da própria educação do campo. Então para 
a etnomatemática seria necessário considerar que a matemática não é neu-
tra, ela também tem valores, ela também determina e é determinada pelas 
sociedades onde ela é produzida e ensinada (Kécio, 2020, 1ºEF, p. 8).

Nos enunciados de Terra a seguir, após reflexões da presença de uma 
matemática que contextualize os saberes locais, que oportunize uma atuação 
de professores na direção de uma educação intercultural, em que se busca 
“romper com a perspectiva hegemônica de cultura” (Kécio, 2020, 2ºEF, p. 13), 
capaz de promover constantes questionamentos ao currículo, indaga-se se a 
escola pública tem a capacidade de oportunizar esses aprendizados:

SUJEITO DISCURSOS

Terra

...eu tenho procurado trabalhar com contextualização e ela realmente, 
como a fala do professor, que ela não pode ser contextualização por 
contextualização, ela tem que trazer informação, crescimento e valori-
zar. Eu tenho percebido talvez na minha região lá,  por exemplo como 
é que eu posso, às vezes a gente fica pensando que os nossos alunos tem 
que permanecer no campo de alguma forma, mas se não tiver geração 
de renda, de recursos eles não vão ficar lá,  não tem como ficar. E aí de 
que forma talvez, eu posso fazer isso, às vezes eu fico pensando então 
posso trazer uma informação diferente, aí talvez pelo sindicato, alguma 
coisa que realmente vai trazer conhecimento para ele, mas eu me ques-
tiono assim: Será que uma escola pública normal, como a gente tem lá, 
tem essa capacidade de levar essas informações?

Fonte: 2ºEFT, em 26/11/2020.
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Terra, em seus enunciados, demonstra que a educação não é neutra. 
Então, como pensar uma “escola sem partido” conforme problematizado pelo 
professor Kécio por ocasião do segundo encontro formativo? Nessa perspecti-
va, Terra alude a necessidade de geração de renda, o que possibilitaria a perma-
nência dos sujeitos no campo. Então, na perspectiva Etnomatemática, como 
seria fazer aparecer nos currículos de matemática, das escolas do campo, ques-
tões que dialoguem e promovam reflexões quanto ao envolvimento dos sujei-
tos sociais nas mudanças locais? Quanto a geração de renda, qual a perspectiva 
poderá ser abordada nos currículos escolares?  Caldart et. al. (2012, p. 79) men-
cionam que os diversos autores e movimentos sociais percebem a importância 
das agroindústrias como possibilidade de “desenvolvimento rural da perspecti-
va da inclusão social” e contribui para o desenvolvimento da economia, geração 
de renda, diversificação da propriedade dentre outras. Como essa temática é 
desenvolvida nas escolas do campo? Como aparecem nos currículos?

SUJEITO DISCURSOS

Terra

Eu às vezes tenho dificuldade de compreender essa aplicação dessa 
etnomatemática numa escola pública normal, aí o que eu busco? 
Eu busco talvez trabalhar com a contextualização e, aí o desafio 
é não fazer isso só por fazer isso, mas fazer no sentido de trazer 
desenvolvimento para eles e, em alguns momentos aí eu consegui 
fazer isso, trazer, mas no geral a gente acaba trabalhando o conteúdo 
normal geral e é um desafio a gente trabalhar, aplicar essa ideia da 
etnomatemática é no dia-a-dia.  A mudança do currículo, não sei 
se eu compreendi mesmo, eu entendi, eu concordo, que você, cada 
grupo aí, cada região vai ter seus saberes, seus conhecimentos e eu 
deveria, e é  interessante que eu aplique essa matemática a partir 
desses saberes, mas eu também tenho considerar uma matemática 
geral, e talvez eu não sei se eu estou pensando correto, mas meu 
pensamento  é, eu partir do geral, para a partir desse geral eu traba-
lhar os saberes individuais deles, fazer essa aplicação nos saberes de 
cada comunidade, ou cada região que eu estiver trabalhando, cada 
grupo étnico também, valorizando sua cultura.

Fonte: 2ºEFT, em 26/11/2020. 

Os enunciados proferidos por Terra reafirmam a importância da formação 
continuada, uma vez que por meio dos encontros formativos ele pode problema-
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tizar várias questões. Estas constatações vêm ao encontro do que alude Imbernón 
(2011, p. 22), ao afirmar que a formação continuada deve ser centrada nas situações 
problemáticas, e estas por sua vez ocorrem nas práticas cotidianas, que proporcio-
nam aos docentes o aprimoramento profissional coletivo. Para a realização dessas 
práticas afirma ainda que há necessidades de mudanças nas instituições educativas 
que possibilitem compreender que o professor é um “agente dinâmico cultural, 
social e curricular, capaz de tomar decisões educativas, éticas e morais, de desen-
volver o currículo em um contexto determinado e de elaborar e preparar projetos e 
materiais curriculares com a colaboração dos colegas”.

Água, nos enunciados a seguir, aponta uma das perspectivas da Etnomatemá-
tica que se relaciona à pesquisa, sendo que um de seus pressupostos é que as matemá-
ticas são diferentes em cada realidade, logo seria preponderante conhecer os saberes 
matemáticos no espaço da comunidade escolar. Água destaca que nas comunidades 
isoladas, e com seus saberes genuínos, será fácil identificar a presença da Etnoma-
temática, no entanto, nas comunidades onde a escola tradicional já se faz presente, 
exemplifica 20 a 30 anos, seria muito mais difícil identificar esses saberes. 

SUJEITO DISCURSOS

Água

Na nossa região por exemplo o carro forte desse conteúdo, desse as-
sunto é uma pesquisa. Porque veja bem, se eu for fazer uma pesquisa 
sobre etnomatemática lá numa comunidade que está lá, não vou dizer 
isolada, mas que estejam lá todos os componentes os familiares, com a 
sua tradição lá bem intacta, ainda com certeza eu vou encontrar uma 
riqueza logo no primeiro dia que chegar já vou começar a ver a etno-
matemática ali presente.
Agora, tratando da nossa realidade, do nosso campo que nós damos 
aulas ali, e fazer aquele problema que o Kécio fez das flechas, acho que 
tanto os avós quanto as crianças do primário vão todos responder seis.
...então para mim encontrar ali coisas originais, relíquias de ideias, de 
maneira de fazer a matemática, de fazer as suas organizações, e estra-
tégias a etnomatemática vai funcionar de maneira muito mais, é como 
uma joia muito mais difícil de encontrar.  
Então assim, como seria feito isso na prática? Porque eu sei que isso 
aí não tem nada a ver com contextualização, não tem nada a ver, como 
exemplo que ele falou do cone e o espinho da árvore, o que importa 
essa contextualização lá para ele o volume a área de um espinho?

Fonte: 2ºEFA, em 26/11/2020.
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Das discursividades apontadas e das indagações suscitadas, o professor 
mediador do referido encontro formativo aludiu que a abordagem da Etnoma-
temática no ensino transcende o saber específico, uma vez que ele se relaciona 
a “valorização cultural, com a valorização das identidades culturais dos alunos, 
dos seus pais, da comunidade onde eles vivem”, e isso muitas vezes tem sido 
excluído do currículo, e afirma:

Ao considerar esses saberes locais, nós também estaremos valorizando toda 
uma forma de vida das pessoas que detêm esses conhecimentos, e aí a gente 
vai caminhar para a sustentabilidade, vamos caminhar para a reciprocidade, 
enfim, para outras coisas que são valores daquela cultura local, que o ensino 
de matemática pode incluir, pode considerar (Kécio, 2020, 1ºEF, p. 23).

Imbernón (2010, p. 75), na abordagem sobre os procedimentos de for-
mação por meio da indagação coletiva e da pesquisa-ação, alude que as expe-
riências dos professores servem de apoio para uma maior colaboração. Nesta 
perspectiva, Semente, ao compartilhar suas experiências, percebe que já realiza 
práticas que se correlacionam com os pressupostos etnomatemáticos, confor-
me se observa nos enunciados a seguir.

SUJEITO DISCURSOS

Semente

Eu tive um contato maior agora, lendo tudo, estudando a etnomatemática eu 
assim, tive uma noção maior que eu já tive um contato assim, bem próximo com 
a etnomatemática, através dos projetinhos que eu realizei lá com os meninos né, 
já fazia antes do projeto do Educampo, a Márcia lembra aí no Gestar, eu fiz um 
[...] trabalhei a questão da venda do gado, toda matemática gerada ali, levei os 
meninos para visitar um frigorífico, né pegamos o romaneio de venda de gado, 
trabalhamos a matemática, as questões da produção, tempo que se leva para pro-
duzir um boi né. E aí. depois do Educampo, a gente teve uma maior abertura, 
para trabalhar com a comunidade e aí, com os temas geradores, passamos a traba-
lhar com a comunidade. Eu fiz um projeto café, também achei assim, fantástico, 
sabe a questão do café né, porque na comunidade tem alguns produtores de café, 
o pessoal começando a diversificar a produção ali, né que é só gado, e tinha al-
guns pequenos fazendo uma plantaçãozinha de café, café clonal, irrigado tudo na 
técnica.[...] Pedi para eles problematizarem dentro daqueles dados todos, muitos 
dados matemáticos que o senhor (se refere ao produtor) passou para a gente, a 
questão da adubação, do espaçamento dos pés de café, a quantidade adubo que se 
joga na água para irrigar, a vazão da água, a questão da mão-de-obra e aí entra a 
parte social que é de aproveitar os jovens da comunidade, aquele tempinho livre e 
outras pessoas que estão ali que tem possibilidade de colher o café.

Fonte: 2ºEFS, em 26/11/2020.
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Semente enuncia várias experiências, que conseguiu correlacionar as 
práticas desenvolvidas aos pressupostos etnomatemáticos por ocasião das lei-
turas e discussões que foram possibilitadas por meio da pesquisa que ora se 
analisa. Destacou quão significativo foi a experiência sobre a cultura do café, 
que além dos conhecimentos matemáticos articulados, houve uma grande va-
lorização dos conhecimentos e saberes do cafeicultor, que ficou feliz em trans-
mitir os conhecimentos para os jovens.

SUJEITO DISCURSOS

Semente

...é uma forma de valorizar os saberes da comunidade, das pessoas os 
saberes tradicionais, e é assim, é a matemática bem simples, basica-
mente as quatro operações, ali eles trabalham e aprendem assim no 
cotidiano e assim uma maneira bem prática bem simples.

Fonte: 2ºEFS, em 26/11/2020.

É salutar compreender que não são os sujeitos o objeto de análise, pois 
eles são os elementos que constroem os discursos, e esse é o interesse da análise. 
Para Foucault (2008, p. 58), “as posições do sujeito se definem igualmente pela 
situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos 
de objeto [...] é sujeito que observa, segundo um quadro de traços característi-
cos, e que anota, segundo um tipo descritivo”. 

Desse modo, buscamos identificar nos enunciados apresentados pelos 
sujeitos participantes da presente pesquisa as formações discursivas quanto as 
concepções de Educação do Campo e Etnomatemática, que segundo Souza 
(2006, p. 66), referenciando-se em Foucault, “não existe enunciado isolado, 
uma vez que há um conjunto de estruturas que faz esses enunciados terem 
sentido e que lhes dá força”. Sendo que nesse conjunto, os enunciados estão 
dispersos nos discursos, por meio dos campos enunciativos, sendo que esses 
recortes a serem analisados, segundo Foucault (2008, p. 5), “[...] são, por sua 
vez, fatos de discurso que merecem ser analisados ao lado dos outros, que com 
eles mantêm, certamente, relações complexas, mas que não constituem seus 
caracteres intrínsecos, autóctones e universalmente reconhecíveis”.  
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Considerações finais

Considerando as problematizações articuladas pela pesquisa e que fi-
zeram eco nos encontros formativos, podemos perceber que as discussões tem 
oportunizado refletir as concepções de currículo, que se reafirma ser um terri-
tório em constantes disputas, como aludido por Arroyo (2010) e que a forma-
ção continuada torna-se um espaço para reflexão e ressignificação  de concep-
ções, em destaque, nesse capítulo, os enunciados dos sujeitos participantes por 
meio das temáticas Educação do Campo e Etnomatemática. 

Destacamos o interesse dos sujeitos em desenvolver uma educação con-
textualizada aos saberes do campo, na perspectiva da Etnomatemática, visto 
que buscaram formação junto à UNIR sobre a temática, além do envolvimen-
to junto à pesquisa. Temos ainda, segundo enunciados, que o Educampo, por 
meio dos instrumentos da Pedagogia da Alternância, com destaque aos temas 
geradores, tem possibilitado desenvolver práticas pedagógicas mais voltadas às 
realidades e vivências das comunidades campesinas. 

Os estudos apontam para a continuidade da pesquisa, a fim de elaborar 
e construir coletivamente orientações curriculares de matemática que articu-
lem os saberes do campo aos princípios da Educação do Campo.
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CAPÍTULO 2

OS SABERES PARA ENSINAR MATEMÁTICA PRESEN-
TES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE 
MAGISTÉRIO EM JI-PARANÁ/RO (1970-2001)

Simone Aparecida Navarro da Cruz

Marlos Gomes de Albuquerque

Introdução

O presente trabalho contempla parte de uma pesquisa de mestrado 
em andamento, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
campus Ji-Paraná, e está inserida no campo de conhecimento da História 
da Educação Matemática (HEM), tendo como tema de estudo o Curso 
de Magistério em Ji-Paraná - RO (1970-2001): um estudo dos saberes 
matemáticos presentes na formação de professores primários no Instituto 
Estadual de Educação Marechal Rondon. 

Entabulando na seara da História da Educação para acarear os fatos 
ocorridos na construção do conhecimento didático e pedagógico do ensino 
bem como dos saberes matemáticos apreendidos e aprendidos na formação 
desses professores, faz-se uma constante dinâmica social, por envolver vidas 
cujas ações constroem fatos, instrumentos e documentos. Le Goff consolida 
que “[...] a estrutura de que se serve o historiador, como objecto explicativo da 
história, é uma estrutura dinâmica” (Le Goff, 2003, p. 24) e o historiador, com 
seu olhar próprio, pode e deve mostrar essa estrutura.

Olhar a forma como estava estruturada e organizada a formação e o tra-
balho do professor que ensinava a matemática nas séries iniciais do ensino fun-
damental, no município de Ji-Paraná no período de 1970 a 2001, nos diz muito 
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sobre o momento atual. Tal formação perpassou por mudanças legais (LDB), 
curriculares, didático-pedagógicas, mudanças em suas estruturas físicas, bem 
como em seu contexto acadêmico e social no decorrer do tempo. Pois, Garnica e 
Souza atestam esse diálogo entre presente e passado dizendo que, “[...] um diá-
logo no qual o presente sempre toma a frente, pois é no presente que nos surgem 
questões cujas respostas podem ter mais significado se as entendermos em seu 
processo de constituição, que se dá no tempo” (Garnica, Souza, 2012, p. 21).

As razões que nos levaram a considerar nossa investigação nesse perío-
do histórico são a emancipação do Estado de Rondônia e o desenvolvimento 
social, cultural e educacional do município de Ji-Paraná que em 1970 teve em 
suas terras as primeiras escolas a funcionar de modo rústico e precário. Dentre 
elas, estava uma das instituições que é lócus de nossa investigação, o Instituto 
Estadual de Ensino Marechal Rondon, com o curso de Magistério.

Como a urgência na época era o ensino para as crianças da vila, os 
primeiros vestígios de criação de escolas foram aqueles voltados para o letra-
mento da tripeça ler, escrever e contar, considerando que as pessoas escolhidas 
para ensinar nessas escolas, eram aquelas que dominavam minimamente esse 
letramento. Nesse contexto, vamos conhecer um pouco de como se deu a his-
tória de formação no curso de Magistério, de futuros professores em busca dos 
saberes matemáticos, no município de Ji-Paraná. 

A história dos saberes matemáticos e a formação de professores

Nossas buscas para saber como e em que proporção os cursos de Ma-
gistério propiciavam aos seus futuros professores de séries iniciais os saberes 
matemáticos nos levaram a explorar as legislações vigentes a época, bem como 
narrativas de trabalhos acadêmicos, que travam do assunto.

Os saberes matemáticos tratados após a descentralização do ensino 
brasileiro das mãos do império, que se inicia por volta de 1834, com a re-
forma da constituição, eram disseminados pela ideia e prática bacharelada. 
Pois, a atividade docente ainda permanecia sob o domínio dos generais e 
comandantes militares.
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Na primeira Escola Normal de Niterói, a gestão estava a cargo do dire-
tor que atuaria também como único professor com a função de preparar 
professores para as primeiras letras, com duração de dois anos, seguindo 
o currículo: a ler e escrever pelo método Lancasteriano (mútuo); as quatro 
operações e proporções; língua nacional; elementos de Geografia; os princí-
pios de Moral Cristã (Monteiro, 2016, p. 24).

E as Escolas Normais eram abertas e fechadas devido desorganização 
por parte dos responsáveis por elas, até a década de 1870 onde acontecem mu-
danças políticas por influência das ideias liberais que estavam surgindo no país.

Todas as escolas normais da época tiveram a mesma trajetória, fechadas 
e reabertas, alcançando algum êxito a partir de 1870 com o prenúncio de 
mudanças no regime político, fomentado pelas ideias liberais de democrati-
zação, obrigatoriedade e liberdade de ensino (Tanuri, 2000, p. 65).

Os saberes matemáticos bem como o domínio da língua materna eram 
privilégios de poucos que, abastados financeiramente e ascendentes na casta 
burguesa, poderiam, se dotados de boa índole e conduta civil exemplar, realizar 
testes admissionais para o cargo de professor. Martins (2013) reitera afirman-
do que “para ser professor, era exigido exame perante o presidente da província 
e, se aprovado, a admissão ocorreria em caráter vitalício”. Dessa situação, os 
personagens contemplados eram os meninos cuja educação recebida inseria-os 
nas exigências da nova legislação de 15 de outubro de 1827:

Artigo 6º - Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações 
de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais 
gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, e os princí-
pios da moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, 
proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a 
Constituição do Império e a História do Brasil (Brasil, 1827).

Dessa forma, o estudo dos saberes matemáticos na formação de pro-
fessores vinha da matemática rígida, pura, totalmente desvinculada das disci-
plinas pedagógicas. Glaber (2016, p. 5) afirma que o estudo da Pedagogia era 
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acrescentado no currículo para ser estudado pelos futuros professores: “Até 
1879 a formação de professores geralmente ocorria em liceus, que acrescenta-
vam o estudo da pedagogia em seu currículo”.

A partir do Decreto nº 8.025, de 16 de março de 1881, ocorre a primei-
ra reforma nos cursos oferecidos para formação de professores, cujas principais 
mudanças foram preparar professores primários de ambos os sexos, com for-
mação em ciências, que incluía a matemática, e letras ou em arte, as disciplinas 
seriam divididas em quatro séries.

No curso de ciências e letras o currículo era composto pelas cadeiras de 
português; matemáticas elementares; corografia e história do Brasil; cosmo-
grafia, geografia e história geral; elementos de mecânica e de astronomia; 
ciências físicas; ciências biológicas; lógica e direito natural e público; econo-
mia social e doméstica; pedagogia e metodologia; e noções de agricultura. 
E ainda, aulas de instrução religiosa e francês, como disciplinas optativas. 
No curso de artes o currículo era menos extenso, composto pelas cadeiras de 
caligrafia e desenho linear; música vocal, ginástica e, para as mulheres, aulas 
de trabalhos de agulha (Glaber, 2016, p. 4).

Mesmo com as mudanças ocorridas na legislação, o currículo estava 
ainda voltado para disciplinas mais práticas do “como fazer” do que do “como 
ensinar a pensar e fazer”. Contudo, mudanças no currículo, de tempo em tem-
po, ocorriam. Em 1888, um novo decreto é posto para a formação de professo-
res que aperfeiçoa a oferta de disciplinas, em que as matemáticas agora ficam 
da seguinte maneira, aritmética, álgebra elementar e geometria.

No início do século XX, precisamente no ano de 1928, foi realizada uma 
significativa mudança na estrutura curricular de matemática. Liderada pelo 
professor catedrático Euclides Roxo, então Diretor do Colégio Pedro II, cargo 
ocupado por ele de 1925 a 1930, propôs que fossem unificadas as disciplinas 
fragmentadas da matemática do ensino secundário, que no decreto vigente 
eram a aritmética, a álgebra e a geometria (onde era incluída a trigonometria), 
para uma única disciplina denominada “matemática”. Através da homologação, 
em sessão do conselho diretivo do Colégio Pedro II, em 26 de julho de 1928, e 
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legalizada pelo Decreto nº 18.564, de 15 de janeiro de 1929, foi regulamentada 
pelo Ministro da Justiça entrando em vigor, em 29 de janeiro de 1929.

Na cadeira de Matemática fez-se uma completa renovação, de acordo com 
as atuais diretivas pedagógicas dominantes, quanto a essa disciplina, em 
quase todos os países civilizados. Adotados somente para o 1º ano em 1929, 
será a nova orientação estendida, em 1930, ao 2º ano e, assim sucessiva-
mente, a todos os anos do curso. Em consequência dessa reforma, deverão 
os alunos, ao invés de um exame final de Aritmética, outro de Álgebra e um 
terceiro de Geometria, fazer, no 4º ano, um exame final único de Matemá-
tica, sendo os do 1º, 2º e 3º de simples promoção (Roxo, 1937).

Até a década de 1930, boa parte dos professores preparavam seus 
próprios materiais pedagógicos e conteúdo que ensinavam aos seus alu-
nos sem o auxílio de livros didáticos, e boa parte dos alunos recebiam 
os conteúdos ensinados de forma passiva, isto é, repetiam os exemplos 
do que o professor mostrava como modelo sem questionar ou mesmo 
colaborar na construção de sua aprendizagem, pois, o acesso ao conhe-
cimento pela aquisição de livros e materiais didáticos e pedagógicos, era 
faltoso à maioria dos estudantes e até ao professor. É o que substancia 
Fiorentini (1995, p.4): “A aprendizagem do aluno era considerada pas-
siva e consistia na memorização e na reprodução (imitação/repetição) 
precisa dos raciocínios e procedimentos ditados pelo professor ou pelos 
livros”. No ano de 1937, com a educação institucional mais estruturada, 
é criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), pelo Decre-
to-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937. Que a partir daí, fora sendo 
aperfeiçoado até os dias atuais, em 2021.

Em matemática, as ideias de abordar conceitos, teoremas, corolá-
rios e teorias envolvendo as várias partes desta componente curricular, 
principalmente a geometria, nos livros didáticos até a década de 1950, 
reforçava o pensamento lógico-dedutivo.

Os livros didáticos brasileiros anteriores à década de 50 parecem reproduzir 
implicitamente o modelo euclidiano, pois geralmente partem de elementos 
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primitivos e definições para prosseguir com a teoria (teoremas e demons-
trações) Só após esta apresentação completa é que aparecem os exercícios 
de aplicação (Fiorientini,1995, p. 6).

Em todo esse período, até a década de 1960, de acordo com Fiorentini 
(1995), os saberes matemáticos perpassaram por uma tendência que foi de-
nominada de Formalista Clássica que, posteriormente, referenciada no Movi-
mento da Matemática Moderna (MMM), ganhou a denominação de Forma-
lista Moderna.

Na sociedade da época, a aprendizagem da Matemática era para os ci-
dadãos considerados bem-dotados intelectual e economicamente. Um ensino 
da matemática mais racional e rigoroso, garantido pela geometria euclidiana.

Nas décadas de 1960 e 1970, novas expectativas surgiram ao ensino de 
matemática, com o Movimento da Matemática Moderna (MMM). Nesse perí-
odo cogitavam-se mudanças na legislação voltada para a formação de professo-
res, em que o curso de Magistério em nível de 2º grau passaria a vigorar a partir 
de 1971 e anos seguintes. As escolas novistas criticaram duramente os métodos 
de ensino Formalista Clássico, criando então, o método Empírico Ativista, que 
Saviani faz menção com tanta clareza e objetividade a respeito desse método:

[...] do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; da 
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da 
quantidade para a qualidade. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica 
que considera que o importante não é aprender, mas aprender a apreender 
(Saviani, 1984, p. 13).

Método que consistia em priorizar os saberes matemáticos a partir de 
materiais manipuláveis, lúdicos, em que o professor não era mais o centro da 
dinâmica ensino e aprendizagem. Porém, o método Empírico Ativista, teve seu 
auge, somente nas décadas de 1970 e 1980, e de acordo com Fiorentini (1995), 
possui vários aspectos positivos, dentre eles, o seguinte:

Não enfatiza tanto as estruturas internas da matemática, mas sua relação 
com as ciências empíricas (Física, Química, ...) ou com situações-problema 
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do cotidiano dos alunos. Ou seja, o modelo de matemática privilegiado é 
o da Matemática Aplicada, tendo como método de ensino a Modelagem 
Matemática ou a Resolução de Problemas (Fiorentini, 1995, p. 12).

O que se pode notar nas décadas de 1960, 1970 e 1980, é o auge de uma 
matemática técnica, mecânica e distante do contexto histórico, social e real 
da vida das pessoas. Fiorentini (1995) potencializa esses fatos quando diz que 
“O tecnicismo mecanicista procura reduzir a matemática a um conjunto de 
técnicas, regras e algoritmos, sem grande preocupação em fundamentá-los ou 
justificá-los” (Fiorentini, 1995, p. 17). Esse método é o Tecnicismo e surge no 
pós-64, com o regime militar e a forte presença do trabalho industrial.

Em meados da década de 1980, inicia-se um movimento de simpósios 
de ciências e matemática, no Brasil pela parceria do MEC e a Universidade 
de São Paulo - USP, que passava a trazer nos encontros anuais trabalhos com 
relatos de experiências de ensino através da modelagem matemática. Essas 
novas propostas de trabalhar a matemática escolar, de acordo com Libâneo 
(1985) eram experiências de ensino que deveriam satisfazer, ao mesmo tempo, 
os interesses dos alunos e as exigências da sociedade.

Os saberes matemáticos vão passando por diversas mudanças na mesma 
proporção que a comunidade científico-educacional investiga, analisa e aplica 
hipóteses embasadas em outros campos do conhecimento, Psicologia, Filoso-
fia, Sociologia etc. Através de tais mecanismos, a partir da década de 1990, é 
aplicada uma matemática voltada para uma construção que resultava da inte-
ração dinâmica do homem com o meio que o circunda. Proposta denominada 
de Construtivismo.

O curso de Magistério que ainda vigorava até final da década de 1990, 
absorvia todas as ideias e propostas sobre os saberes matemáticos que vinham 
ganhando força através dos movimentos de pesquisas desenvolvidas por tra-
balhos científicos.

A partir daí as ideias a respeito dos saberes matemáticos, não se limitavam 
somente ao saber matemático escolar, mas, expandia-se para todos os ambientes 
onde a pessoa humana sentia como seu mundo de contato. Tais ideias e trans-
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formações nos saberes matemáticos, continuam, como no curso de Magistério, 
influenciando as práticas docentes do professor através de suas formações.

No início do século XXI os saberes matemáticos estão embasados na 
proposta de Paulo Freire, denominada socioculturalismo cuja matemática, par-
ticularmente tem a proposta de Ubiratam D’Ambrósio, denominada de Etno-
matemática, definindo-a como “a arte ou técnica de explicar, de conhecer, de 
entender, nos diversos contextos culturais” (D’Ambrosio, 1990: 81).  Enten-
de-se que a aquisição dos saberes matemáticos não se dava mais somente pela 
relação do homem com o meio em que ele estava inserido, mas, inclusive, na 
cultura da sociedade em que vive:

[...] o ensino da Matemática teria como finalidade a desmistificação e a 
compreensão da realidade (tanto próxima quanto remota). Essa compre-
ensão seria uma condição necessária para a transformação da realidade e a 
libertação dos oprimidos ou dos marginalizados socioculturalmente (Fio-
rentini, 1995, p. 26).

Os saberes matemáticos a serem ensinados e aprendidos entre as ge-
rações de professores e alunos na trajetória educacional brasileira, tem sido 
o motor que impulsiona os docentes matemáticos buscar contínua formação, 
para melhor fazer seu ofício.

Nesse contexto, o curso de Magistério em nível de 2º grau direcionado 
para a formação de professores, segundo a legislação da Lei 5692/71, tam-
bém trouxe contribuições para aquisição dos saberes matemáticos dos futuros 
professores que o cursaram. Para atuar no ensino como docente “completo”, o 
professor ou futuro professor precisa buscar para sua formação, um conjunto 
de critérios, e de acordo com Mizukami:

A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compre-
ensões, conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para 
que o professor possa propiciar processos de ensinar e de aprender em di-
ferentes áreas do conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino” 
(Mizukami, 2004, p. 13).
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Bem como nos contextos organizacionais do ambiente escolar, fora da 
sala de aula. Contudo, dotado do conhecimento pedagógico e didático nos 
diferentes contextos educacionais.

Os currículos do curso de Magistério foram significativamente adequa-
dos para a formação do professor dos anos iniciais na época vigente. Nesse 
contexto, o curso passou a ser o protagonista responsável pela formação de 
professores, com tendência de ser um curso eficiente e promissor.

Os saberes matemáticos que se estudavam no curso de Magistério es-
tavam sintonizados com os saberes matemáticos que eram ensinados nas ins-
tituições escolares para o ensino básico, de acordo com suas respectivas ten-
dências educacional, filosófica e psicológica. Enquanto se passa esse cenário 
no Brasil, vamos volver nossos olhares para o contexto em lócus do Estado de 
Rondônia.

[...]. Estudar questões locais é fundamental para que os indivíduos compre-
endam melhor as relações existentes entre sua região e o restante do planeta, 
pois esta compreensão os ajuda a analisar historicamente os acontecimen-
tos, lhes proporciona uma visão crítica sobre os fatos de suas vidas, contri-
buindo para uma mudança de atitude com relação à própria vida (Assis, 
Bellé, Bosco, 2013, p.4).

Os saberes sobre a realidade local permitem ao historiador aproximar as 
intenções propostas dos fatos e vivências que outrora proporcionou escolhas e 
decisões que, certamente mudaria o futuro à época. Nesse contexto, buscamos 
compreender os tempos históricos que antecederam o curso de Magistério em 
Rondônia, ao contextualizar sobre a história do Estado de Rondônia, seu de-
senvolvimento territorial, econômico e social, bem como foram os surgimentos 
das instituições escolares no estado.

Egressos: saberes matemáticos aplicados no fazer docente

Os saberes matemáticos adquiridos no curso de Magistério tornam-se 
relevantes e de fácil aplicação na prática docente, pela conjuntura dada através 
das teorias e práticas realizadas tanto nas aulas de Matemática, quanto nas 
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aulas de Didática da Matemática, bem como em Estatística Aplicada à Educa-
ção. Os egressos tinham acesso aos conteúdos e às aplicações, isto é, às práticas 
de como utilizar os conhecimentos adquiridos.

No Magistério tínhamos várias disciplinas, a maioria era voltada para o 
ensino, e a Matemática não era diferente. A professora Bete, que era bem 
aceita pela turma e que me marcou muito positivamente, nos direcionava 
para a quadra do Marechal Rondon e lá, produzíamos materiais relacio-
nados aos conteúdos matemáticos estudados na disciplina de Didática 
da Matemática. Depois que produzíamos esses materiais, tínhamos que 
apresentar na sala de aula para os colegas e para a professora, a aplicação 
do material produzido nos conteúdos que aprendemos da professora, em 
como ensiná-los aos alunos de séries iniciais (Antunes, 2021). 

Os saberes matemáticos abordados nas aulas do curso foi se aprimoran-
do no decorrer do tempo. As tendências que predominaram em toda vigência 
do curso foram, inicialmente o tradicionalismo e posteriormente, o constru-
tivismo. Boa parte do curso utilizou-se o livro Didática da Matemática de 
Ernesto Rosa Neto, editado em 1988 pela editora Ática. Eram abordados sa-
beres direcionados aos interesses da prática docente, isto é, de como fazer para 
ensinar e de como ensinar.

Os conteúdos matemáticos estudados envolviam um pouco da história 
dos povos egípcios com os números, os gregos, romanos e árabes, a importân-
cia da álgebra, renascimento e contemporaneidade.  Tratava-se das primeiras 
noções matemáticas através de situações problemas envolvendo a aritmética, 
mas, somente, com teoria. Após essa etapa, a professora de Didática da Mate-
mática entrava com os conteúdos que envolviam a relação entre a matemática 
e a Psicologia, isto é, os quatro estágios no desenvolvimento lógico da pessoa 
humana, defendidos por Jean Piaget (1896-1980) na área da Psicogenética. 

A ideia proposta por Piaget conduzia para a matemática concreta. Isso 
explica os relatos das egressas em confeccionar nas aulas, materiais que subsi-
diavam os respectivos conteúdos aprendidos, que posteriormente seriam ensi-
nados no estágio supervisionado. Estudavam de maneira acurada, o problema 
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da avaliação segundo a visão da Psicologia, em que o futuro docente necessi-
taria considerar não somente, o raciocínio lógico da criança e suas habilidades, 
bem como, suas metodologias e práticas pedagógicas. A proposta oferecida 
pelo curso de Magistério era que o profissional docente avaliasse os saberes 
apreendidos pelo aluno e seu próprio fazer pedagógico.

A aquisição dos saberes matemáticos durante o curso estava muito além 
dos conhecimentos teóricos. Durante as aulas de Didática da Matemática, 
agrava-se a esses saberes a construção de cartazes, flanelógrafos, álbum seriado, 
quebra-cabeça aritmético, quadro paed, material cuisenaire, material dourado 
Montessori, blocos lógicos (Dienes), balança, mimeógrafo, relógio de sol, den-
tre outras construções de saberes voltados para o ensino e aprendizagem dos 
futuros professores de primeiro grau (séries iniciais). Após todo esse material 
confeccionado e correlacionado com suas respectivas teorias matemáticas, a 
professora de Didática da Matemática, apresentava sugestões de atividades, 
tanto de aritmética quanto de geometria voltadas para as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries, 
em forma de siga o modelo, e em situações-problemas aplicando os materiais 
anteriormente confeccionados.

Os saberes matemáticos voltados para a profissão docente e estudados 
na disciplina de Didática da Matemática, eram reforçados e aplicados na dis-
ciplina de Estágio (Regência) através da orientação e supervisão da professora 
dessa disciplina. Quanto aos saberes matemáticos adquiridos na disciplina de 
Estatística Aplicada à Educação, não foi possível o acesso, pois, nada consta 
em arquivos documentais na escola, bem como, não conseguimos entrevistar 
egressos da década de 1970, período que a disciplina foi ofertada, antes de ser 
substituída pela disciplina de Didática Geral. 

A egressa Bonim (2021) relata que os conhecimentos matemáticos, 
mas, não somente esses, adquiridos através do curso de Magistério, a conduziu 
para atitudes de relacionar teoria e prática aplicando-as no estágio supervisio-
nado. Acrescenta ainda que a professora de Regência sempre dizia: “seus alunos 
não são iguais, cada um aprende de maneira diferente”, dessa forma sua conduta e 
postura profissionais sempre têm sido de ter esse olhar atento, desde a regência, 
de como cada criança aprende. Outra narrativa da egressa é sobre a confiança 
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depositada na professora formadora, isto é, quando surgia dúvida sobre como 
abordar algum conteúdo matemático durante a regência, ela sentia-se à von-
tade para perguntar à professora que prontamente sugeria ideias de cunho 
pedagógico relacionando a teoria com a prática:

Naquela época a gente fazia estágio desde o 2º ano. Havia na escola a pro-
fessora Conceição, que era muito rígida e eu aprendi muito com ela, aprendi 
a dinâmica de sala de aula e a fazer um plano de aula, tinha a disciplina de 
Didática da Matemática e a disciplina de Matemática do ensino secundá-
rio. Foi no Magistério que passei a gostar da matemática. Eu já fiz gradua-
ção e pós e não foi tão puxado quanto foi o magistério (Bonim, 2021).

Nesse contexto quero trazer na íntegra, uma descrição construída a par-
tir das narrativas das experiências das minhas entrevistadas ilustres professoras 
Antunes (2021) e professora Bonim (2021), egressas do curso de Magistério 
no IEEMR e que no contexto atual continuam exercendo o ofício docente fa-
zendo parte, respectivamente, das esferas estadual e municipal como docentes 
da Educação Básica.

A formação docente recebida pelo curso de Magistério em nível de 2º 
grau as fez perceber que se tornaram professoras de séries iniciais, com ha-
bilidades específicas como “saber ser professora” no que se refere à postura 
profissional, ao domínio e controle da organização dos alunos em sala de aula, 
ao saber se vestir adequadamente para o trabalho, ao fazer recreações e ativi-
dades dirigidas, dentre outras atividades pedagógicas. Atualmente, ambas têm 
habilidades e discernimento para a elaboração e a manipulação de projetos na 
comunidade escolar. Segundo seus relatos, outras professoras conhecidas que 
também cursaram o Magistério e atuam na profissão docente, possuem simi-
laridades aos delas no seu fazer docente.

A professora Antunes (2021) mencionou que enquanto estudava o cur-
so de Magistério, na 3ª série, ensinava um grupo de meninas carentes na Paró-
quia São José com um contrato remunerado feito pela Prefeitura do município, 
pois, não havia profissionais formados ainda. No entanto, a professora Bonim 
(2021) começou a trabalhar como docente ao ingressar no curso de Magis-
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tério, trabalhava com 3ª e 4ª séries na rede privada. Diante dessa realidade, 
seus interesses, prioridades e objetivos eram todos voltados em apreender os 
conhecimentos e metodologias ensinados por seus professores formadores em 
detrimento do ensinar com excelência aos seus alunos. Validamos essa afirma-
ção ao constatar que,

Pelo que vimos, é possível afirmar que o professor é um profissional do en-
sino porque detém o conhecimento sobre o que e de que maneira ensinar a 
alguém. Seu trabalho é específico porque consiste na sistematização de sabe-
res que dizem respeito à cultura erudita e não popular – vinculado à ciência, 
à arte, à filosofia –, em oposição àqueles de ordem cotidiana e espontânea. 
É um trabalho realizado de modo intencional mediante a apropriação de 
um conhecimento específico que requer formação especializada e criteriosa. 
É uma tarefa complexa que envolve domínio rigoroso dos campos técnico 
e didático, além de constante postura de questionamento sobre sua ação. 
Estamos, assim, diante de um trabalho profissional (Cericato, 2016, p. 278).

O professor egresso do curso de Magistério do IEEMR é por excelência 
o protagonista da ação pedagógica em sala de aula por aprender do curso a base 
para ampliar seus métodos e técnicas inovadoras. Pois, Bonim (2021) destacou 
que “o Magistério faz você ter visão didática e pedagógica, ele não te molda, faz você 
construir a sua prática e te capacita”. Atualmente, enquanto professoras expe-
rientes que são as egressas adquiriram maturidade docente reconhecendo que 
em suas ações para ensinar, utilizam dos conhecimentos adquiridos do curso, 
mas, também, das trocas de experiências com outros professores. Reconhecem 
que os saberes matemáticos ensinados às crianças em sala de aula não devem 
ser tratados somente com teoria e superficialidade, como se fossem desconexos 
da realidade, ao contrário, devem ser tratados com realismo e com o lúdico de 
forma conectada ao rigor dos conceitos matemáticos de saberes acadêmico.

Antunes (2001) corrobora conosco destacando que ao trabalhar na Es-
cola Aluízio Ferreira com as séries iniciais, 3ª e 4ª séries, tinham 20 horas 
semanais na sala de aula e 20 horas, de planejamento. No horário de planeja-
mento, preparavam materiais com cartolina, jogos matemáticos, materiais que 
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facilitavam o trabalho de ensino e aprendizagem. Ela dizia que aplicar essa 
metodologia em sala de aula se deu grande parte através do curso de Magisté-
rio. Mas, aprimoravam cada vez mais o trabalho docente ao trocar experiências 
entre elas nos momentos de planejamento.

As experiências vividas no passado marcam nossas ações no presente, 
pois, dessa maneira podemos perceber no que nos tornamos quando aprende-
mos e extraímos o que há de melhor delas. Assim, a professora Antunes relata 
uma dessas experiências que provavelmente a moldou na profissional docente 
notória que se tornou:

Realizei meu estágio docente na escola Aluízio Ferreira, que fica no segun-
do distrito, isso foi em 1988. Esse período me ajudou muito, pois, eu apren-
di a ensinar a Matemática utilizando materiais confeccionados, montando 
jogos, entre outros recursos que nos foram ensinados no curso de Magisté-
rio (Antunes, entrevista concedida em 06 de março de 2021).

Todo o contexto do curso de Magistério contribuiu no decorrer da his-
tória para que seus professores se tornassem comprometidos com a educação 
atual e futura. Os saberes matemáticos adquiridos corroboraram para que essas 
profissionais docentes, façam a diferença no ambiente educacional que atuam. 

Considerações finais

Coletar documentos e entrevistar pessoas que vivenciaram fatos ocorri-
dos há aproximadamente 40 anos no contexto educacional do município de Ji-
-Paraná, tornou esta pesquisa agraciada com as riquezas que a História propi-
cia. Foi possível adentrar nas diferentes etapas em que o curso passou: o quadro 
de professores formadores e suas metodologias, os perfis dos alunos (futuros 
professores), a forma como lidavam com os saberes matemáticos aprendidos, as 
realidades dos estágios supervisionados, as construções e reformas pelas quais 
a instituição passou, bem como relatar as histórias de vida dos entrevistados.

Como professora há 26 anos, com a primeira formação no curso de 
Magistério no estado do Paraná, me senti honrada em realizar essa pesquisa, 
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por finalmente alcançar respostas para o que antes eram somente suposições 
feitas por mim. Sempre pensei que o curso de Magistério me deu a formação 
mais adequada para ser professora, pois, lá eu exercitava o fazer docente e expe-
rimentava como era a sala de aula, desde o início do curso. Os conhecimentos 
matemáticos eram adquiridos de forma clara e simples porque eram “testados” 
no ato de dar aulas, embora fosse aos colegas de sala de aula, ação comum nesse 
processo formativo, haja visto que também ocorria no curso de Magistério do 
IEEMR, em Ji-Paraná. 

Como resultado prévio já é possível inferir que os saberes matemáticos 
que os egressos aplicaram a posteriori, na condição de professores em suas salas 
de aulas, advêm das teorias experienciadas no curso de Magistério, através de 
práticas docentes realizadas nas disciplinas Didática e Estágio Supervisionado, 
simulando situações de sala de aula, ação que trouxe maturidade e entendi-
mento da complexidade desse espaço escolar o que teve como consequência a 
construção singular de um profissional com autodomínio e autoconfiança que 
deseja aprender constantemente.

Enfim, a formação profissional e a busca por saberes traz dignidade ao 
homem e progresso à sociedade da qual ele faz parte.
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CAPÍTULO 3

UM PERCURSO HISTÓRICO DAS LICENCIATURAS EM 
MATEMÁTICA NOS TRÊS ESTADOS MAIS POPULOSOS 
DA REGIÃO NORTE BRASILEIRA: FORMAÇÃO VIA INS-
TITUTOS FEDERAIS

Francielli da Silva Ribeiro

Marlos Gomes de Albuquerque

Um breve panorama

Este trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
em Licenciatura em Matemática, da primeira autora deste artigo, cujo título 
é “Um panorama histórico acerca da formação inicial de professores de mate-
mática em cursos presenciais das Universidades Estaduais e Institutos Federais 
nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia”.

Cabe ressaltar que este trabalho, assim como o TCC, é fruto da pesquisa 
“Um panorama histórico acerca da formação inicial de professores de Mate-
mática na região Norte do Brasil: o diálogo reflexivo entre o tempo presente 
e sua trajetória percorrida no passado” desenvolvida por membros da linha de 
pesquisa em História da Educação Matemática (HEM), do Grupo Rondo-
niense de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GROEPEM), da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus Ji-Paraná. A mesma pes-
quisa esteve integrada ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Cien-
tífica (PIBIC), durante o ciclo 2018/2019. 

Por tratar de uma pesquisa com perspectivas históricas e considerar suas 
características, é necessário que o pesquisador faça recortes, restrinja o campo 
da pesquisa, seja por tempo, território, população ou por marcos históricos. 
Nesse sentido, quando possível, é importante que, estes recortes, coincidam 
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com os principais pontos de permanências ou de rupturas históricas. Dessa 
maneira, levando em consideração a grande extensão territorial da região Nor-
te brasileira e visando melhor procedimento metodológico, as investigações 
foram divididas em três microrregiões; a primeira é composta pelos estados 
mais populosos Amazonas, Pará e Rondônia; a segunda pelos estados do Acre 
e Roraima e, por fim, a terceira que é composta por Amapá e Tocantins.

Considerando o número excessivo de Instituições de Ensino Superior 
(IES) que ofertam o curso presencial de Licenciatura em Matemática no Nor-
te, coube ao presente estudo investigar as formações ocorridas em Institutos 
Federais (IFs) enquanto, concomitantemente, outra pesquisadora desenvolveu 
seus estudos com as demais Instituições de Ensino de Superior no primeiro 
grupo de estados.

Assim, tratando de um recorte, o objetivo deste trabalho foi analisar de que 
forma se constituiu a trajetória histórica da formação inicial de professores de Ma-
temática ocorrida por meio de cursos presenciais nos Institutos Federais nos três 
estados mais populosos da região Norte brasileira: Amazonas, Pará e Rondônia.

A iniciativa em realizar uma pesquisa de iniciação científica, intentando 
a construção de um panorama histórico acerca da formação inicial de professo-
res de Matemática na região Norte do Brasil, oportuniza melhor compreensão 
no que concerne à História da Educação Matemática (HEM) na Amazônia 
Brasileira, sendo um estudo de imensa relevância para o professor de Matemá-
tica, inclusive o que ainda se encontra em processo de formação. 

Outro aspecto, relevante e justificável, são os poucos estudos dessa 
abrangência, tratando dessa temática na região Norte. Há estudos mais 
específicos, seja por instituição, ou por estados, a exemplo das pesquisas 
realizadas por Gonçalves (2000), Ruezzene (2012) e Albuquerque (2014), 
necessitando assim de pesquisas mais abrangentes acerca da formação de 
professores de Matemática.

Para se compreender a trajetória histórica dos cursos objetos deste es-
tudo, torna-se necessária uma atitude investigativa do passado pelo presente, 
uma vez que fatos históricos “são constituídos a partir de traços, de rastros 
deixados no presente pelo passado” (Valente, 2007, p. 31), deste modo, este 
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trabalho tem como a principal fonte de pesquisa os Projetos Pedagógicos de 
Cursos (PPCs) presenciais em Licenciatura em Matemática.

A presente investigação foi desenvolvida buscando responder a seguinte 
pergunta: De que forma se constituiu a trajetória histórica da formação inicial 
de professores de Matemática nos três estados mais populosos da região Norte 
brasileira: Amazonas, Pará e Rondônia ocorrida por meio de cursos presenciais 
nos Institutos Federais?

Trajetória histórica da formação de professores de matemática  

Na busca por entender como emerge o ofício de professor de Matemá-
tica, enquanto categoria profissional, chegam-se às Escolas Militares do final do 
século XVII, que por meio dos “cursos de formação militar, a Matemática supre 
as necessidades das práticas de guerra e defesa do território colonial, constituindo 
ingrediente fundamental da formação militar” (VALENTE, 2005, p. 76).

A Matemática era essencial para a formação militar, porém quem a ensina-
va não eram profissionais habilitados da área, mas os militares e/ou engenheiros, 
pois até então a profissão do professor de Matemática, para as escolas secundaristas 
(correspondente ao atual Ensino Médio) ainda não estava regulamentada.

A partir de 1908, no Congresso Internacional em Roma, no movimento 
internacional da Matemática escolar, “matemáticos importam-se com questões 
ligadas ao ensino” (VALENTE, 2005, p. 78), visto que até o momento, para 
lecionar bastava, apenas, saber Matemática, não sendo levado em consideração 
se o profissional estava apto a ensiná-la.

As discussões dos Congressos Internacionais passam a surtir efeito no 
Brasil no final de 1920, quando o Matemático Euclides Roxo, que era diretor do 
Colégio Pedro II, introduziu, naquela instituição de ensino, os debates que esta-
vam ocorrendo pertinentes à renovação ou internacionalização da Matemática.

Com as mudanças proporcionadas pela internacionalização da Mate-
mática sendo difundida e implantada por todo o Brasil, houve-se a necessidade 
da formação específica de professores de Matemática para o ensino secundário.
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Na década de 1930, durante o Governo Getúlio Vargas, com a criação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) nos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro, surgem os cursos de formação de professores secundaristas, 
em especial o curso de formação de professores de Matemática. Inicialmente 
no formato “3+1”, assim conhecidos, sendo os três primeiros anos voltados 
para a Matemática pura, que dava o título de Bacharel, e mais um ano direcio-
nado para a Didática, obtendo-se, assim, o título de Licenciado em Matemá-
tica (Albuquerque, 2014).

Entre os anos de 1950 e 1960, ocorre no Brasil um momento de gran-
de relevância para o ensino da Matemática, o Movimento Matemática Mo-
derna (MMM), 

O movimento denominado de Matemática Moderna, foi um dos grandes 
marcos na história do ensino da Matemática, promovendo uma série de 
alterações curriculares em vários países, inclusive no Brasil. As bases cur-
riculares desse movimento valorizaram excessivamente os aspectos formais 
dos conteúdos, atribuindo pouca importância às aplicações e aos aspectos 
intuitivos, não fazendo ligação da Matemática com a vida real (Gomes; 
Rego, 2006, p. 7).

Com o passar dos anos, o tema formação de professores estimula du-
rante o período de 1970 a 1990 debates acerca das reformulações dos cursos 
de Licenciaturas e Pedagogias (Gomes; Rego, 2006), visando identificar as 
insuficiências e buscar por fundamentos adequados à formação docente, que 
reflitam aos cursos de Licenciaturas, em especial em Matemática.

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394 de 1996, tem-se a exi-
gência de formação em nível superior para o exercício do magistério na Edu-
cação Básica.  No final da década de 1990 e início dos anos 2000 acontecem 
por todo o país projetos especiais de cursos de formação de professores que já 
estão atuando em sala, por esta condição eram chamados professores leigos.

No ano de 2014, foram celebrados 80 anos da criação da Licenciatura 
em Matemática no Brasil, na Universidade de São Paulo (USP). Alguns anos 
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já se passaram, mas ainda há muitas mudanças para acontecer na formação de 
professor de Matemática.

A criação do primeiro curso de Licenciatura em Matemática é um im-
portante ponto de inflexão para este campo de atuação no Brasil, pois iniciam-
-se as mudanças com relação ao ensino da Matemática em nível superior no 
que já havia sido instituído em academias militares e escolas de engenharia até 
a década de 1930.

Os cursos de formação de professores de Matemática no Brasil têm 
influência da história global que deixa vestígios para a história local. Visto que 
são as características locais que determinam as particularidades e especificida-
des de certa região ou instituição.

O percurso metodológico

Metodologicamente trata-se de uma pesquisa de abordagem histórica 
com análise documental, inserida no campo da investigação História da Educa-
ção Matemática (HEM). Histórica, pois “O historiador parte do presente [...] a 
sua atuação é, de início, recorrente. Vai do presente ao passado. Daí volta ao pre-
sente, que é então melhor analisado e conhecido e já não oferece à análise uma 
totalidade confusa” (Le Goff, 2003, p. 227). Documental, devido ao principal 
objeto de análise ser composto pelos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs).

É importante destacar que o “documento como fonte de pesquisa pode 
ser escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres» 
(Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009, p. 5), neste sentido o desenvolvimento 
da pesquisa não se limitou apenas aos PPCs, houve necessidade de buscar por 
informações em sites, leis estaduais e federais de criação dos cursos e das IES, 
leis e diretrizes em abrangência nacional que influenciaram na concepção dos 
cursos locais.

A pesquisa documental muito se assemelha à pesquisa bibliográfica, vis-
to que: 

A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos di-
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versos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 
materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda po-
dem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (Gil, 2002, p. 45).

Neste sentido o “pesquisador que trabalha com documentos deve superar 
vários obstáculos e desconfiar de inúmeras armadilhas, antes de estar em con-
dição de fazer uma análise profunda de seu material” (Cellard, 2008, p. 295), de 
forma que cada documento deve ser descontruído e investigado, pois de acordo 
com Bloch (2001) sem interrogá-lo o documento não falará por si só.

A pesquisa documental “é um procedimento que se utiliza de métodos 
e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais 
variados tipos” (Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009, p. 4-5). Sendo assim, na 
perspectiva histórica da pesquisa torna-se necessário adotar certos procedi-
mentos a exemplo de uma leitura rigorosa e cuidadosa dos documentos, e, 
fazer registros.

O material de pesquisa, os PPCs, foi coletado pelos membros do GRO-
EPEM, por meio dos sites das IES, via e-mail e em contato com a coordena-
ção dos cursos ou com professores que fazem parte destas instituições. 

Apresentação dos dados dos IFs dos três estados mais populosos da Região 
Norte brasileira

Desde a década 1930, com a criação do primeiro curso de formação 
inicial de professores de Matemática, o número de IES cresceu significativa-
mente, o que fez com que a quantidade de cursos de Licenciatura aumentasse 
por todo o país. Os dados coletados revelam essa realidade no Norte brasileiro.

A busca por identificar quantos e quais são os cursos de Licenciatura 
em Matemática, espalhados por estes estados, se deu por meio dos sites das 
IES, da tabela do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)1 
de 2017, bem como diálogos com professores das instituições que são lócus de 
estudo deste trabalho, uma vez que a diversidade dos documentos e testemu-
1 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos con-

cluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e com-
petências adquiridas em sua formação (http://inep.gov.br/enade). 

about:blank


58

nhos históricos é imensa “Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, 
tudo que toca pode e deve informar sobre ele” (Bloch, 2001, p. 79).

No quadro 1, apresentamos o rol dos Institutos Federais dos três esta-
dos mais populosos da região Norte, a quantidade de campus e quais ofertam 
o curso presencial de Licenciatura em Matemática, além do ano do PPC co-
letado para análise.

Quadro 1 - Levantamento e Identificação dos Institutos Federais do Amazonas, 
Pará e Rondônia, no período agosto a dezembro 2018

Nome da Institui-
ção Estado Quantidade 

de campus

Campus que 
ofertam o 

curso de Li-
cenciatura em 
Matemática 

presencial

Ano do PPC 

Instituto Federal de 
Educação, Ciência 

e Tecnologia do 
Amazonas (IFAM)

AM 15 Manaus Cen-
tro 2012

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará 

(IFPA)

PA 18 Belém 2017

Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Ron-

dônia (IFRO)

RO 09
Cacoal 2014

Vilhena 2012

Fonte: autoria própria

Com base no quadro 1, percebe-se que a quantidade de campi por IES 
é relativamente considerável, porém o número dos que oferecem o curso de 
Licenciatura em Matemática é mais restrito. 

O que revelam os PPCs acerca da criação dos cursos de licenciatura em ma-
temática nos IFs do Amazonas, Pará e Rondônia

É num contexto de escassez de professores e da necessidade em habilitar 
profissionais desta área para atuar na rede Básica de Educação que surgem os 



59

cursos de Licenciatura em Matemática nos três estados mais populosos da região 
Norte, especificamente nos Institutos Federais. A justificativa para a implanta-
ção destes é a preocupação, por parte das instituições, com formação inicial dos 
professores para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática.

De modo geral os cursos de Licenciaturas, pela legislação, “têm por 
objetivo formar professores para a educação básica: educação infantil (creche 
e pré-escola); ensino fundamental; ensino médio; ensino profissionalizante; 
educação de jovens e adultos; educação especial” (Gatti, 2009, p. 1360). O Li-
cenciado em Matemática é formado para atuar na Educação Básica nesta área.

Nos Institutos Federais do estado do Amazonas e do Pará, o curso de 
Licenciatura em Matemática foi criado no ano de 1999, período em que es-
tas instituições eram denominadas Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs). Os CEFETs eram “instituições de ensino superior pluricurricula-
res, especializados na oferta de educação tecnológica, ou seja, o básico, o téc-
nico e o tecnológico equivalente ao ensino superior, caracterizavam-se pela 
atuação prioritária na área tecnológica” (IFPA, 2017, p. 08). Foi a partir desta 
nova nomenclatura começam a surgir os cursos de formação inicial de profes-
sores de Matemática nos Institutos Federais.

No IFAM, os cursos de Licenciaturas em Biologia, Física, Química e 
Matemática foram criados por meio Resolução em 1 de agosto de 2002. Neste 
ano, o IFAM ainda se designava CEFET-AM (IFAM, 2012). A criação do 
curso de Licenciatura em Matemática pautou-se no objetivo de formar profes-
sores para atuarem na Educação Básica, nos anos fins do Ensino Fundamental 
e Médio, de forma a atender a demanda de trabalho e o potencial socioeconô-
mico da região. Neste sentido, houve, por parte desta IES, a preocupação em 
diagnosticar o profissional que pretende formar e para qual sociedade.

E no IFPA, uma equipe formada por professores das diversas áreas 
planejou criar um único curso de Licenciatura em Ciências e Matemática, 
mas encontram várias resoluções que dificultavam a formação do professor 
de Matemática de maneira generalizada, por fim, foram criadas duas licen-
ciaturas separadas. 
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Diferentemente dos estados do Amazonas e Pará, no estado de Ron-
dônia, o ensino técnico foi implantado pelo Governo Federal no ano de 1993, 
sendo implantada a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e as 
Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura, por meio da Lei 
nº 8.670, de 30 de junho.  

No IFRO, no campus de Vilhena, o curso de Licenciatura em Matemá-
tica foi implantado em 2011 com o objetivo de atender a demanda da falta de 
professores no Cone Sul do estado e nas redondezas do munícipio de Vilhena 
(IFRO, 2012), a primeira turma ingressou em 2012.

Como a Matemática é a principal propulsora do avanço tecnológico em 
que se encontra o mundo atual e existe a escassez de docentes, o Campus 
elegeu a Licenciatura como uma das prioridades atuais para atendimento às 
necessidades e interesses das comunidades locais, regionais e até nacionais 
(haja vista a grande mobilidade de profissionais e sua carência em todo o 
país). (IFRO, 2012, p. 16).

A implantação do curso de Licenciatura em Matemática tornou-se um mar-
co, um ponto de inflexão, na história desta instituição e da região, visto que, o curso, 
à época, era ofertado apenas pela UNIR, no campus de Ji-Paraná e Porto Velho, e na 
Faculdade Ciências Biomédicas (FACIMED) do município de Cacoal-RO.

O curso de Licenciatura em Matemática, no IFRO, campus Cacoal, 
foi aprovado pela resolução 23/2014/Consup/IFRO (IFRO, 2014) buscando 
atender às demandas do contexto social e político do estado em consonância 
com a LDB e principalmente às finalidades do IFRO.

No âmbito do estado de Rondônia, a oferta do curso superior de Licencia-
tura em Matemática, na modalidade presencial, tornou-se uma necessidade, 
pela falta de profissionais qualificados, o IFRO pelo seu comprometimento 
com o desenvolvimento do Estado, e por sua vez, contando com tradição, 
experiência, capacidade instalada e, profissionais qualificados procura por 
meio desta proposta, contribuir na formação de professores para a educação 
básica formando-os por meio do curso superior de Licenciatura em Mate-
mática a fim de suprir a demanda do setor de Ensino (IFRO, 2014, p, 17).



61

Dessa maneira, a formação inicial de professores de Matemática faz 
parte da origem do campus, indo de encontro ao que determina a Lei de 
criação dos IFs, pois devem oferecer vinte por cento das vagas para formação 
em licenciatura. Ainda, atende a demanda interna, visto que o IFRO deve 
oferecer cinquenta por cento das vagas aos cursos técnicos de nível médio, 
onde a Matemática é uma das disciplinas obrigatórias e requer o profissional 
habilitado (IFRO, 2012).

Considerações finais

O presente trabalho possibilitou traçar a trajetória da formação inicial 
de professores de Matemática nos três estados mais populosos da região Norte 
Brasileiro, Amazonas, Pará e Rondônia, em cursos presenciais oferecidos nos 
Institutos Federais, tendo como principal objeto de análise os PPCs.

Com base nos dados coletados foram investigados quatro campi nos IFs 
que ofertam o curso de Licenciatura em Matemática. O IFAM e o IFPA ofertam 
a licenciatura em um campus, enquanto o IFRO oferece em dois: Cacoal e Vilhena.

Nessas IES os cursos de Licenciatura em Matemática surgem da neces-
sidade de qualificar o professor, assim como atender a demanda da Educação 
Básica que sofre com a escassez destes profissionais. 

É pertinente destacar, que a Lei de criação dos IFs, Lei 11. 892, de 29 
de dezembro de 2008, destina 20% das vagas para a formação em Licencia-
tura. Desta maneira, a oferta de cursos de formação inicial de professores de 
Matemática atende a essa demanda e contribui de forma significativa com a 
Educação Básica de Educação.

Construir um panorama com a trajetória histórica da formação inicial de 
professores de Matemática dos Institutos Federais dos estados do Amazonas, Pará 
e Rondônia, possibilitou a esta pesquisadora, conhecimentos e, consequentemente, 
melhor entendimento da História da Educação Matemática nesta região.

Este estudo abre a possibilidade para outras investigações, por meio 
deste material de análise é possível traçar diversos outros objetivos e garimpar 
os documentos em busca de respostas.
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CAPÍTULO 4

UMA HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PRIMÁRIOS: VESTÍGIOS DO CURSO DE MAGISTÉRIO DE 
PRESIDENTE MÉDICI/RO (1981-2001)

Elianai Rodrigues Lima Pedroso

Marlos Gomes de Albuquerque

Introdução

O presente trabalho contempla parte de uma pesquisa de mestrado em 
andamento, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Mate-
mática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) campus Ji-
-Paraná, e está inserida no campo de conhecimento da História da Educação 
Matemática (HEM), tendo como tema de estudo o Curso de Magistério na 
cidade de Presidente Médici, em Rondônia. 

A HEM vem passando por um expressivo crescimento, ganhando espa-
ço em periódicos, grupos de pesquisas, bem como eventos especializados. As 
discussões promovidas estão fundamentadas na concepção da Nova História, 
constituída a partir da criação da Escola do Annales, em 1929, por historiado-
res como Marc Bloch e Lucien Febvre.

Ao buscar uma compreensão do tempo presente, como e porque as coisas 
se configuram de tal forma, nos remete a olhar o passado, pois entende-se que 
“não há atualidade nacional que não seja processo histórico” (Freire, 2012, p. 25). 

Acredita-se que ao conhecer o percurso histórico de sua formação, o 
profissional apresentará melhores condições de exercer seu ofício, pois, “com-
preendendo a história como possibilidade, o educador descubra a educação 
também como possibilidade, na medida em que a educação é profundamente 
histórica” (Freire, 2000, p. 91). Assim, faz-se necessário trazer uma discussão 
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acerca da formação de professores primários, lançando um olhar tanto para 
história ocorrida nacionalmente, como a história constituída localmente, isso 
porque concebemos que a história local é fruto de movimentos e reformula-
ções nacionais com sua releitura atendendo as especificidades locais.

Diante disso, apresentamos neste artigo um breve histórico da formação 
de professores no Brasil, bem como os primeiros contextos de formação em 
Rondônia, lançando um olhar mais específico para a habilitação do professor 
primário, no intuito de correlacionar a história nacional com a história ocorri-
da localmente em Rondônia. 

Metodologicamente se constitui como um estudo bibliográfico. Segundo 
Furasté (2008, p. 33), esse tipo de estudo “baseia-se fundamentalmente no ma-
nuseio de obras literárias, quer impressas, quer capturadas da internet”. Assim, a 
fim de construir esse cenário, recorreu-se aos escritos de autores como: Le Goff 
(2003), Lima (1993), Ruezzene (2012), Saviani (2009) e Tanuri (2000).

Um breve histórico da formação de professores no Brasil

A história não obedece a uma sequência linear, “mas é formada por perma-
nências e rupturas, pois as reações e decisões do homem são carregadas de subjeti-
vidade” (Albuquerque, 2014, p. 49). O homem, no meio em que vive, constrói sua 
história, portanto a história é a ciência do homem no tempo, como bem enunciou 
Bloch (2001). Tal assertiva contempla, também, nosso objeto de estudo, que en-
volve o percurso histórico da formação de professores que ensinam matemática.

Os primeiros movimentos institucionais para formar professores a fim 
de atuarem nas escolas primárias do Brasil emergem a partir de 1830, quando 
são criadas as Escolas Normais em vários estados brasileiros. “A origem deste 
nome, ‘Escola Normal’, é decorrente de uma instituição francesa que durante o 
período de 1760 a 1793, abrigava crianças entre 5 e 12 anos com o objetivo de 
dar instrução educacional e técnica igualitária para todos” (Baptistella, 1993, p. 
5). Essas primeiras escolas eram bastante simples, e

predominou nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a se-
rem transmitidos nas escolas de primeiras letras. O currículo dessas escolas 
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era constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas escolas de primeiras 
letras. Portanto, o que se pressupunha era que os professores deveriam ter 
o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, des-
considerando-se o preparo didático-pedagógico (Saviani, 2009, p. 144).

Villela (2000, p. 109) destaca que o Ato n°10 da Assembleia Legislativa 
da Província do Rio de Janeiro definia as disciplinas que seriam ensinadas, 
ministradas pelo diretor, que também era responsável por transmitir:

os conhecimentos de leitura e escrita pelo método lancasteriano, cujos prin-
cípios doutrinais e práticos explicará; as quatro operações de aritmética, 
quebrados, decimais e proporções; noções de geometria teórica e prática; 
elementos de geografia; princípios da moral cristã e da religião oficial e 
gramática nacional.

O funcionamento das Escolas Normais foi marcado por diversas reformu-
lações, uma vez que “não lograram êxito, seja por falta de engajamento de uma 
população predominantemente agrária e marcada pela escravidão ou, pela ausência 
de interesse pelo magistério. O fato foi que a implantação das escolas normais não 
produziu os resultados esperados” (Bertotti; Rietow, 2013, p. 13797).

Destarte, quem faz pesquisas no campo da história não pode olhar a 
relação passado e presente como uma construção direta de causa e efeito, afinal 
a história não é linear; “há rupturas e descontinuidades inultrapassáveis, quer 
num sentido, quer noutro” (Le Goff, 2003, p. 24). Essa realidade permeia o 
período imperial, quando as Escolas Normais tiveram uma trajetória instável 
marcada por abertura, fechamento e uma nova criação em todas as províncias 
brasileiras. Em 1870, essas instituições começam a ganhar estabilidade (Tanu-
ri, 2000), uma vez que, nesse período, vigoravam “as ideias liberais de demo-
cratização e obrigatoriedade da instrução primária, bem como de liberdade de 
ensino” (Tanuri, 2000, p. 64).

No ano de 1890, já no período Republicano, sob a direção de Caetano 
de Campos1, o Estado de São Paulo deu início a uma grande reforma edu-

1 Antônio Caetano de Campos foi um médico e educador brasileiro, responsável pela chama 
Grande Reforma no Ensino.
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cacional que, por sua vez, refletiu e disseminou por outros estados do país. 
Essa reforma trouxe avanços quantitativos e qualitativos no que diz respeito ao 
desenvolvimento das escolas de formação de professores (Tanuri, 2000), sen-
do que, dentre as maiores implicações, está o “enriquecimento dos conteúdos 
curriculares anteriores e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja marca 
característica foi a criação da escola-modelo anexa à Escola Normal – na ver-
dade a principal inovação da reforma” (Saviani, 2009, p. 145).

Com a revolução de 1930, a Educação mais uma vez passa por refor-
mulações, o que acabou refletindo novamente na formação de professores, isso 
porque “desencadeou-se um intenso movimento de armação, no Executivo 
federal, de um aparelho nacional de ensino e de elaboração de códigos e ‘leis 
orgânicas’, visando estabelecer diretrizes e estrutura organizativa para os di-
versos ramos e níveis de educação no país” (Draibe, 1985, p. 69). É relevante 
destacar, a criação da Associação Brasileira de Educação em 1924, já que mui-
tas das transformações ocorridas a partir de 1930 são oriundas de movimentos 
propostos por ela.

Mesmo com todos os processos de reformulação, e com a expansão das Es-
colas Normais, o padrão de ensino ofertado não transmitia avanços significativos:

uma nova fase se abriu com o advento dos institutos de educação, con-
cebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como 
objeto do ensino, mas também da pesquisa. Nesse âmbito, as duas principais 
iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito Federal, concebido e 
implantado por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho; e 
o Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando 
de Azevedo. Ambos sob inspiração do ideário da Escola Nova (Saviani, 
2009, p. 145).

A proposta de Anísio Teixeira com essa reforma foi de desenraizar o 
que era chamado por ele de vícios de constituição das Escolas Normais. Para 
tanto, transfigurou a Escola Normal em Escola de Professores, tendo agora 
um currículo mais elaborado, composto por uma diversidade de disciplinas 
(Saviani, 2009).
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Outras instituições seguiram o mesmo caminho, uma vez que

[...] os institutos de educação foram pensados e organizados de maneira a 
incorporar as exigências da pedagogia, que buscava se firmar como um co-
nhecimento de caráter científico. Caminhava-se, pois, decisivamente rumo 
à consolidação do modelo pedagógico-didático de formação docente que 
permitiria corrigir as insuficiências e distorções das velhas Escolas Normais 
(Saviani, 2009, p. 146).

O período de 1939 a 1971 trouxe um marco importante para a for-
mação do profissional docente no Brasil: a organização e implantação dos 
cursos de pedagogia e outras licenciaturas, bem como a consolidação do 
padrão Escola Normal.

Os cursos, tanto de Pedagogia quanto das demais licenciaturas desse 
período, tinham um formato que ficou conhecido como 3+1, que consistia em 
três anos de disciplinas específicas da área e mais um ano de didática. Exerciam 
a “dupla função de formar bacharéis, para atuar como técnicos de educação, e 
licenciados, destinados à docência nos cursos normais” (Tanuri, 2000, p. 74). 
Com essa estrutura, o modelo de formação de professores estabelecido ante-
riormente pelos institutos de educação se perdeu no tempo, visto que o mesmo 
visava fornecer uma formação voltada à pesquisa, dando um caráter científico 
aos processos formativos (Saviani, 2009).

Em 1946 foram promulgadas, pelo Decreto-Lei n° 8.530, de 02 de 
janeiro de 1946, as chamadas Leis Orgânicas do Ensino Normal, que pre-
conizavam uma regularidade na formação do professor sem trazer grandes 
transformações:

apenas acabando por consagrar um padrão de ensino normal que já vinha 
sendo adotado em vários estados. Em simetria com as demais modalidades 
de ensino de segundo grau, o Normal foi dividido em dois ciclos: o primeiro 
fornecia o curso de formação de “regentes” do ensino primário, em quatro 
anos, e funcionaria em Escolas Normais Regionais; o curso de segundo 
ciclo, em dois anos, formaria o professor primário e era ministrado nas Es-
colas Normais e nos Institutos de Educação (Tanuri, 2009, p. 75-76).
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Com as Leis Orgânicas em vigor a época, ficou definido “como com-
petência da União fixar ‘as diretrizes e bases da educação nacional’” (Bertotti; 
Rietow, 2013, p. 13798). Contudo, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) foi instituída somente em 1961, não trazendo ne-
nhuma modificação significativa para a formação de professores.

A implantação do regime militar, em 1964, levou ao campo educacio-
nal, mais uma vez, a novas adequações, sendo promulgada em 1971, a Lei n° 
5.692/71, que foi responsável por descaracterizar o ensino primário e médio, os 
quais foram renomeados de primeiro e segundo graus, respectivamente.

Esta mesma Lei dá ênfase aos estudos profissionalizantes, dentre eles, a 
Habilitação Específica de 2º Grau para o Magistério. O Curso de Habi-
litação Específica para o Magistério foi aprovado pelo Conselho Federal 
de Educação – CFE - em 1972. O Parecer CFE 349/72 dava indicações 
dos currículos mínimos para o curso e orientações para o trabalho a ser 
realizado nas disciplinas: Fundamentos da Educação, que deveria abranger 
os aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos e filosóficos da 
Educação; Estrutura e Funcionamento do Ensino de Primeiro Grau, os 
aspectos legais, técnicos e administrativos; Didática, os aspectos referentes 
ao planejamento, à execução e à verificação da aprendizagem; e Prática de 
Ensino que, segundo o Parecer, deveria desenvolver-se sob a forma de es-
tágio supervisionado, visando estabelecer relações entre a Metodologia e a 
Prática de Ensino (Correia, 2008, p. 12).

Assim, os docentes que até então eram formados através dos cursos nor-
mais, começaram a realizar sua formação profissional, a nível de 2º grau através 
do Curso de Habilitação Específica para o Magistério.

Com relação ao ensino de Matemática para os futuros professores do 
curso, o Parecer CFE 349/72 estabelecia que:

Deve-se enfocar sua estrutura básica, conduzindo o professorando a realizar 
todo encadeamento de ações para que possa, futuramente, levar o educando, 
com apoio em situações concretas, a compreender as estruturas da realidade 
e suas relações, deixando em segundo plano a aquisição de mecanismos 
puramente utilitários para a solução de problemas práticos (Brasil, 1972).
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Mesmo apresentando contribuições significativas no âmbito da Educa-
ção a Lei n° 5.692/71 provocou prejuízos para a formação específica do pro-
fessor, isso porque diminuiu o tempo da formação profissional unificando o 
currículo da 1ª série do 2º grau (Correia, 2008). Nesse sentido, no que se re-
fere à habilitação do profissional, o país passou, novamente, por uma situação 
alarmante, “a formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois, 
reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um 
quadro de precariedade bastante preocupante” (Saviani, 2009, p. 147). Assim, a 
fim de minimizar as deficiências da formação de professores – as quais reper-
cutiram em todo o país –, em 1982 surgiu o projeto dos Centros de Formação 
e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), que tinha como intuito propor 
uma nova filosofia e prática pedagógicas, priorizando a formação do professor 
das séries iniciais do primeiro grau e da pré-escola. Estudos apontam que a 
implantação dos CEFAM trouxe melhorias significativas quanto a qualidade 
do ensino, o que refletiu em profissionais melhor habilitados.

Os chamados cursos de Magistério permaneceram fortemente presen-
tes por todo país até o início dos anos 2000. Contudo, com a expansão dos 
cursos de Pedagogia - assumiu a responsabilidade pela formação do professor 
primário - houve o fechamento do curso de Magistério em várias regiões do 
país. A mudança ocorreu sob influência da LDB 9394/96 que em seu artigo 
87° inciso 4º preconizou que “até o fim da Década da Educação2 somente serão 
admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treina-
mento em serviço” (Brasil, 1996). Porém, em abril de 2013, a Lei nº 12.7963 
“revogou o inciso 4º do 87º artigo [...] e voltou a legitimar o curso de Magisté-
rio como formação inicial para professores” (Pereira, 2017, p. 12). Entretanto, 
em Rondônia o curso permanece extinto.

De acordo com Pereira (2017), posteriormente, em 2014, mais uma lei 
aprovada prescrevera a respeito do funcionamento do Magistério, dessa vez 
a Lei nº 13.005/2014  que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE) 

2 A década da educação é correspondente ao período de 1997 a 2007, conforme artigo 87 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).  

3 Lei que alterou a LDB/96.
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com vigência de 10 anos ao contar a partir de junho de 2014, essa por sua 
vez determina estratégias e metas para a educação brasileira, e contrariando 
a Lei 12.796, estabelece como uma de suas metas “que todos os professores e 
as professoras da educação básica possuam formação específica de nível supe-
rior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam” 
(Brasil, 2014, p. 48). Mesmo com todas essas leis e reformulações, o Curso de 
Magistério ainda vigora em algumas partes do país.

Dessa forma, a história da formação de professores que ocorreu nacio-
nalmente trouxe, também, reflexos que se correlacionam com a história ocor-
rida localmente no Estado de Rondônia, onde os movimentos não se distan-
ciam, totalmente das vivências no restante do país.

Primeiros passos da educação em Rondônia: um olhar sob a formação do 
professor primário

O Território Federal do Guaporé, atual Estado de Rondônia, foi criado 
pelo Decreto-lei nº 5.812, de 13 de setembro de 1943, através do desmembra-
mento de terras pertencentes aos Estados do Amazonas e Mato Grosso. Contu-
do, os primeiros indícios de exploração desse espaço geográfico foram registra-
dos no século XVI, período em que os indígenas foram escravizados por povos 
europeus para a realização de trabalhos agrícolas e coleta de drogas do sertão. 

Mesmo com registros de ocupação e exploração dessas terras desde a 
segunda metade do século XVI, estudos indicam que a primeira escola foi 
criada bem mais tarde, no ano de 1913, isso porque “os desbravadores do Alto 
Madeira e Guaporé, tinham por meta a exploração de seu potencial, transfor-
má-los em bens econômicos e enriquecer sem compromisso com região [...]. 
Logo, não sentindo a necessidade de criar escola e desenvolver o ensino (Lima, 
1993, p. 10). A criação desta primeira escola, designada Escola Municipal San-
to Antônio coincide com a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, 
período ao qual surgem os primeiros núcleos urbanos (Lima, 1993). Assim, 
buscando atender a demandas de vagas, nos anos seguintes, são criadas novas 
instituições escolares, fazendo com que no ano de criação do Território Federal 
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do Guaporé a educação apresentasse o seguinte quadro: “28 escolas – 39 pro-
fessores – 527 alunos (Curso primário)” (Lima, 1993, p. 29).

Com uma predominância significativa de professores leigos atuando no 
ensino primário e a expansão dos números de escolas por consequência do au-
mento de alunos, no ano de 1938 é implantado o Curso Normal rural de nível 
ginasial, no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, o primeiro curso para habilitar 
professores para o exercício do magistério. No entanto, esse curso não foi sufi-
ciente para atender as necessidades educacionais da época, assim, 

em 1947, o Governo do Território, visando suprir o sistema educacional 
com professores habilitados, criou através do Decreto nº 47 de 19/12/1947, 
a Escola Normal ‘Carmela Dutra’ mantendo o curso normal regional, equi-
valente ao curso ginasial, com duração de 4 (quatro) anos. Funcionava em 
regime de externato e internato, este último destinado as alunas oriundas do 
interior do Território (Lima, 1993, p.17).

Em seus primeiros anos de funcionamento, o quadro de professores que 
lecionavam no curso era composto, em sua maioria, por médicos, engenheiros 
e/ou arquitetos e advogados, que trabalhavam sem receber nenhuma remune-
ração. As vagas eram destinadas à alunos de ambos os sexos adotando como 
critério para ingresso: ter idade entre 13 e 25 anos; ser brasileiro; comprovar 
sanidade física e mental e serem aprovados via exame de admissão – conforme 
exigência do Decreto-Lei nº 8.5304 de 1946. 

Le Goff (2003) destaca que não se faz história sem documentos, no en-
tanto retomamos à concepção de documentos adotada pela Nova História, que 
vai desde documentos escritos, a registos orais e fotográficos. Com relação aos 
documentos iconográficos como por exemplo, as fotografias, Dalcin (2012, p. 
4) enuncia que seu uso “vem ganhando espaço nas pesquisas históricas, deixan-
do de ser apenas apêndice do texto com caráter figurativo para se tornar regis-
tro histórico”. Com base nesse pensamento, apresentamos abaixo um registro 

4 Lei Orgânica do Ensino Normal: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
-lei/1937-1946/del8530.htm. Acesso em 15 out 2021.
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da primeira turma de concluintes do Curso Normal Regional Carmela Dutra, 
grande marco para a história da formação de professores primários do estado.

Figura 1 - 1ª Turma de concluintes do Curso Normal Regional Carmela Dutra

Fonte: Ivo Feitosa5

Apesar do Curso Normal Regional Carmela Dutra funcionar em re-
gime de externato misto, observa-se na figura 1 a presença significativa de 
mulheres, o que reforça a feminização do magistério discutida por diversos au-
tores. A partir da fotografia, é possível observar ainda, os padrões seguidos na 
época com relação as vestimentas, configuradas por roupas sociais enunciando 
a formalidade seguida nos espaços escolares.

Em 1952, foram criados o curso ginasial Presidente Vargas e curso Pedagó-
gico de habilitação de magistério de nível médio, ambos na Escola Carmela 
Dutra, passando esta a se denominar Escola Normal do Guaporé. O curso 
Pedagógico só foi instalado em 1954. Com a reforma do ensino através da 
Lei nº 4.024/61, o estabelecimento passou a denominar-se Colégio Normal 
Carmela Dutra [...] (Lima, 1993, p. 18).

5 Site Gente de opinião: http://www.gentedeopiniao.com.br/lerConteudo.php?news=49853. 
Acesso em 08 out 2021.
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O movimento de constituição do Estado culminou com o desenvol-
vimento educacional, isso porque em paralelo ao crescimento populacional 
aumentava-se o anseio para a implementação de novas escolas e o desejo de 
posteriormente cursar o ensino superior (Ruezzene, 2012).

A partir dos anos 1970, com incentivos políticos para a ocupação de ter-
ras rondonienses o crescimento demográfico se intensifica junto com a emer-
gente necessidade de abertura de novas escolas e de profissionais habilitados 
para atendê-las. Lima (1993, p. 21) destaca que 

[...] muitas das vezes as comunidades anteciparam à ação governamental, 
instalando escolas em espaços físicos por elas construídos e elegendo para 
exercer as funções de administração e de docência um de seus membros 
com mais aptidão. [...] Isto implicou no crescimento do número de escolas 
funcionando em locais improvisados não adequados (barracas e tapiris) e no 
aumento do contingente de docentes leigos.

Não se distanciando do que ocorrera no restante do país, as políticas de 
formação de professores primários também influenciaram a realidade no Es-
tado de Rondônia. A repercussão e os impactos da Lei 5692/71 chegara tam-
bém ao estado e com a criação dos cursos profissionalizantes em nível médio, 
o Curso de Magistério ganha espaço, sendo este durante quase três décadas, o 
maior responsável pela formação de professores para o ensino primário, o que 
colaborou com que as emergentes demandas educacionais fossem supridas.

Recebendo impacto das exigências mínimas para o exercício do magis-
tério estabelecidas pela LDB 9394/96, o Curso Magistério teve seu funcio-
namento, no Estado de Rondônia, até início dos anos 2000, vindo a oferta de 
vagas para novas turmas a ser interrompida. Com isso, os cursos de Pedagogia, 
por sua vez, assumem a formação de professores para atuar nas séries iniciais.

Em nosso estudo, propomos investigar o percurso histórico da forma-
ção de professores formados via Magistério em Presidente Médici, curso ofer-
tado em nível de 2º grau, com um olhar mais dedicado a formação para ensinar 
Matemática nas séries iniciais; para isso, faz-se necessário identificar vestígios 
que estabelecessem conexões do global com o local.
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Considerações finais

A partir do estudo apresentado, com base nas leituras realizadas até 
o momento, é possível inferir que a história de formação de professores que 
ocorrera nacionalmente tem uma nova leitura na história local, visto que o 
processo de implantação dos cursos para a formação de professores são conse-
quências de políticas públicas implementadas por todo o país. Contudo, são os 
aspectos locais que determinam suas particularidades, consolidando a forma-
ção de sua identidade. É a história local, portanto, que propicia a apropriação 
das especificidades de uma determinada localidade.

A Educação no Estado de Rondônia se constituiu a partir de demandas 
emergentes do fluxo migratório para a região, sendo que em muitos momentos as 
primeiras ações para criação de espaços escolares, partira dos próprios moradores, 
para que só posteriormente se tivesse uma iniciativa do Governo do Estado.

Por fim, acredita-se que a História, independentemente do contexto 
que estamos inseridos, do lugar de onde lançamos nosso olhar, nos leva à uma 
reflexão dos aspectos que constituem a realidade atual, visto que é olhando 
para o passado que podemos compreender o presente.
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CAPÍTULO 5

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O CONHECIMEN-
TO MATEMÁTICO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFES-
SOR DE MATEMÁTICA

Fabiola Gomes de Souza

Eliana Alves Pereira Leite

Introdução

A Educação Matemática enquanto campo científico possibilita a in-
vestigação de temáticas que se referem às múltiplas relações entre o ensino, a 
aprendizagem e o conhecimento matemático de indivíduos em distintos níveis 
e modalidades educacionais e em diferentes contextos socioculturais. Podendo 
também ser considerada “uma práxis que envolve o domínio do conteúdo es-
pecífico (a matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos 
à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático 
[...]” (Fiorentini; Lorenzato, 2012, p. 5). 

A partir dessas características atribuídas à Educação Matemática, 
observa-se que ela pode ser concebida como um campo de formação, em 
que se transmite o conhecimento científico produzido sobre práticas de 
ensino e aprendizagem de matemática em diferentes contextos sociocul-
turais, “a novas gerações de professores e de investigadores e também aos 
professores em serviço” (Ponte, 2008, p. 1).  Desse modo, é preciso refletir 
sobre a formação (inicial e continuada) do professor de matemática, bem 
como a relevância desses espaços formativos na promoção de um repertório 
dotado de conhecimentos para a docência. 

Assim, neste estudo o olhar foi direcionado para o contexto da for-
mação inicial do professor de Matemática, objetivando apresentar conside-
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rações teóricas sobre o conhecimento matemático.  Tal discussão se trata de 
um recorte teórico de uma pesquisa de mestrado, em andamento, desenvolvi-
da no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da 
Universidade Federal Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, que tem por 
escopo analisar que relação há entre o conhecimento matemático propiciado 
na formação inicial de professores de matemática ofertado em Instituições de 
Ensino Superior (IES) públicas de Rondônia e o expresso no currículo escolar 
da Educação Básica.

Essa investigação se caracteriza, metodologicamente, como um en-
saio teórico, uma vez que se buscou em pesquisas de âmbito nacional e 
internacional que averiguaram na formação inicial conhecimentos neces-
sários à docência, com enfoque no conhecimento matemático do profes-
sor de Matemática, para apresentar considerações sobre conceitos e teorias 
com o intuito de contribuir com o campo da Educação Matemática, mais 
especificamente no que diz respeito à construção do conhecimento mate-
mático na formação inicial do professor de Matemática. Essa característica 
metodológica se apoia em Demo (2000, p. 20), que destaca que pesquisas 
dessa natureza objetivam o desenvolvimento de “teorias, conceitos, ideias, 
ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fun-
damentos teóricos” ou desenvolver quadros de referência.  Ainda para o 
referido autor, a pesquisa teórica é fundamental para o processo científico, 
uma vez que possibilita, em suas especificidades:  a elaboração de quadros 
de referência; a compreensão dos clássicos; o domínio relativo da produção 
vigente; a reflexão teórica elaborada; e a crítica teórica (Demo, 1982).

Compreende-se que esse estudo se aproxima da reflexão teórica ela-
borada e que, juntamente com outros dessa natureza, pode contribuir para a 
construção de um repertório que evidencie as dimensões necessárias na pro-
dução do conhecimento matemático na formação inicial. Outro aspecto a se 
considerar em estudos de natureza teórica é que esse exercício possibilita apro-
fundamento de “[...]conceitos, visões teóricas, categorias básicas de autores”, 
assim como a elaboração de outras (Demo, 1982, p. 13). 
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Na apresentação das discussões teóricas, inicialmente, foram explici-
tados os contextos que integram a trajetória de formação do professor, dando 
ênfase à formação inicial; posteriormente, os conhecimentos necessários à pro-
fissão docente; e a discussão foi finalizada com o conhecimento matemático na 
formação inicial do professor de Matemática.

A formação do professor: em foco a formação inicial do professor de  
matemática

A formação do professor “é um fenômeno que ocorre ao longo de toda a 
vida e que acontece de modo integrado às práticas sociais e às cotidianas esco-
lares de cada um, ganhando intensidade e relevância em algumas delas” (Passos 
et al., 2006, p. 195). Dentre os diferentes contextos que permeiam a trajetória 
de vida do professor está a formação inicial. Assim sendo, a graduação é con-
siderada como apenas uma das etapas de aprendizagem da profissão docente, 
em que se constitui em um espaço formal em que os processos de ensinar e 
aprender começam a ser construídos (Mizukami, 2008).  

Pacheco e Flores (1999, p. 52) elucidam que esse contexto de formação 
contempla “[...] ao período de preparação formal numa instituição específica 
onde o aluno futuro professor adquire as competências e os conhecimentos ne-
cessários para o desempenho eficaz da profissão (e que integra um período de 
práticas de ensino)”. Além do mais, García (1999, p. 80 apud Edmunson, 1990) 
menciona que a formação inicial do professor deverá fornecer embasamento 
teórico e prático, de modo “que os professores em formação se formem como 
pessoas, consigam compreender a sua responsabilidade no desenvolvimento da 
escola e adquiram uma atitude reflexiva acerca do seu ensino”.

Com isso, verifica-se que o curso de licenciatura se constitui em um 
espaço de várias potencialidades formativas, contribuindo para a construção de 
um repertório de conhecimentos, habilidades, saberes, competências, atitudes e 
valores necessários ao futuro professor. Desse modo, “considera-se que a cons-
trução de um repertório de conhecimentos profissionais e, assim, a formação 
proporcionada na licenciatura, é que fornecerá marcos referenciais profissio-
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nais e formativos para dar sustentação e contribuir para a constituição de uma 
base de conhecimento para o ensino” (Leite, 2016, p. 27).

Ainda a respeito da formação inicial, Imbernón (2011) menciona que 
o futuro professor deve obter em desenvolvimento acadêmico uma bagagem 
sólida de conhecimentos no âmbito cultural, científico, contextual, pessoal e 
psicopedagógico, ou seja, a formação inicial exerce uma profunda influência no 
modo do futuro professor exercer sua função na sala de aula. De acordo com 
Imbernón (2011), o futuro professor precisa de um currículo formativo que 
seja capaz de promover a interdisciplinaridade entre disciplinas, em que na 
prática profissional o professor, ao atuar, possa conseguir discutir sobre temas 
em conjunto com outras disciplinas, proporcionando momentos de reflexão 
sobre os diversos assuntos com os alunos.

Se, por um lado, existem as potencialidades da formação inicial, por 
outro, há o reconhecimento de que essa formação não é suficiente para atender 
todas as demandas necessárias à docência, sendo que tal aspecto pode culminar 
no surgimento de lacunas de diferentes naturezas, a saber: desarticulação entre 
os conhecimentos específicos e pedagógicos, predominância no currículo dos 
conteúdos específicos, dicotomia entre teoria e prática, desarticulação entre a 
formação acadêmica e a realidade escolar, falta de desenvolvimento da leitura e 
da escrita, distanciamento entre os conteúdos trabalhados na licenciatura e os 
conteúdos do currículo da Educação Básica (Pereira, 2006; Leite, 2016). 

Em relação às lacunas no curso de Licenciatura em Matemática, Leite 
(2016, p. 191) verificou “a ausência ou defasagem de alguns conteúdos mate-
máticos”, da matemática escolar que não foram estudados durante o curso de 
licenciatura. Além do mais, nas assertivas dos sujeitos participantes da pesqui-
sa de Leite (2016) ficaram evidenciadas algumas conjecturas na construção 
do conhecimento matemático, sendo elas: as dificuldades de compreensão da 
diferença entre a relação que teve com a matemática na Educação Básica e a 
matemática da formação inicial; a construção do conhecimento do conteúdo 
específico na formação inicial foi sistematizado de forma mais ampla; e apenas 
alguns aspectos específicos do conhecimento matemático, como, por exemplo, 
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a aprendizagem de trigonometria, geometria, conteúdos de intervalos, trigono-
metria, funções, geometria analítica e transformações de medidas.

Daí a necessidade de propiciar outros espaços formativos, como a prá-
tica profissional e a formação continuada, para que seja possível superar as 
lacunas. Além disso, Imbernón (2011) aponta que o professor vai adquirindo 
conhecimento da profissão docente em diversos momentos: como aluno da 
educação básica, na formação inicial, em início de carreira na profissão e, por 
último, como professor permanente na formação continuada.

Na prática profissional é importante “resgatar o papel do professor, 
destacando a importância de se pensar a formação numa abordagem que vá 
além da acadêmica, envolvendo o desenvolvimento pessoal, profissional e or-
ganizacional da profissão docente” (Nunes, 2001, p. 28). A prática profissional 
se materializa em um ambiente complexo, que contém diversos atores e que, 
portanto, deve ser organizado de forma colaborativa, envolvendo diferentes 
dimensões do trabalho docente, visando um processo reflexivo e aperfeiçoa-
mento contínuo para a compreensão do fenômeno ensino-aprendizagem. Ou-
tro aspecto a considerar é que, no exercício da profissão, é importante ter um 
pensamento crítico sobre suas próprias ações escolares e “refletir sobre como 
ensina”, assim como “também sobre seu próprio processo de aprendizagem” 
(Lima, 2010, p. 142), pois “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem é que pode melhorar a próxima prática” (Freire, 1996, p. 43). 

Embora a experiência profissional seja considerada como componente 
que integra o processo formativo da docência, ela não substitui a formação 
acadêmica, visto que “o saber experiencial ocupa, portanto, um lugar muito 
importante no ensino [...]”, mas “esse saber experiencial não pode representar 
a totalidade do saber docente” (Gauhtier et al., 1998, p. 24), ou seja, o saber/
conhecimento da prática profissional “precisa ser alimentado, orientado por 
um conhecimento anterior mais formal que pode servir de apoio para inter-
pretar os acontecimentos presentes e intervir em soluções novas” (Gauhtier 
et al., 1998, p. 24). Isso implica em dizer que “em sua prática, o docente não 
pode adquirir tudo por experiência. Ele deve possuir também um corpus de 
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conhecimentos que o ajudarão a “ler” a realidade e a enfrentá-la” (Gauhtier et 
al., 1998, p. 24). 

Aliada à prática, há a formação continuada, que se constitui no único 
processo formativo que movimenta o professor ao exercer na íntegra a rela-
ção de ensino pela teoria e prática, com base em seu cotidiano profissional 
(Gauhtier et al., 1998). Portanto, ao refletir sobre o ciclo do desenvolvimento 
da profissão docente, compreende-se que esse ciclo se completa com a forma-
ção continuada (Nóvoa, 2019).  

Assim, a partir da formação continuada, espera-se que o professor bus-
que melhorar as suas práticas para que consiga atender as demandas educacio-
nais, de modo que possa alcançar a práxis na docência (Zanon, 2011), haja vista 
que, para Serrazina (2014, p. 1054), “a formação continuada deve contribuir 
para que os professores avancem no nível de compreensão das suas práticas”. 
Contudo, Mizukami et al (2010, p. 26-27) chamam a atenção para o fato de 
que, “ao longo dos últimos anos, nas discussões sobre formação continuada, 
vem-se questionando a oferta, pela universidade e por outras agências, de cur-
sos de curta duração (30-180 horas) como meio efetivo para a alteração de prá-
ticas pedagógicas”. Para as autoras, “esses discursos, quando muito, fornecem 
informações que, algumas vezes, alteram apenas o discurso dos professores e 
pouco contribuem para uma mudança efetiva”. 

Para tanto, é preciso recorrer a uma concepção de formação continuada 
“entendida como perspectiva de mudança das práticas no âmbito dos docen-
tes e da escola”, possibilitando “a experimentação do novo, do diferente a partir 
das experiências profissionais que ocorrem neste espaço e tempo orientando um 
processo constante de mudança e intervenção na realidade”, subsidiadas por uma 
ação reflexiva decorrente dessa formação (Wengzynski; Tozetto, 2012, p. 03). 

A formação continuada propiciará a construção e a ressignificação dos 
conhecimentos do processo de ensino-aprendizagem vivenciados no curso de 
licenciatura e na prática escolar, abrangendo um processo permanente para o 
desenvolvimento profissional docente. Candau (2003) afirma que o professor 
precisa compreender a importância de articular na formação continuada as 
variadas dimensões da formação docente, como, por exemplo, os elementos 
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técnicos, científicos, político-sociais, psicopedagógicos, culturais, éticos e ideo-
lógicos, de modo que contribua efetivamente com a realidade escolar. 

Foi possível verificar três importantes contextos – formação inicial, prá-
tica profissional e formação continuada – que integram a trajetória de forma-
ção do professor, sendo que, neste estudo, o foco está na formação inicial do 
professor de matemática e a relação dessa formação na construção do conhe-
cimento matemático. 

Conhecimentos necessários à profissão docente

Na formação docente há diversos conhecimentos, saberes e habilidades 
que devem ser propiciados ao professor, com vistas a oferecer um contexto 
propício para que esse profissional tenha condições de mobilizar um reper-
tório voltado para o ensino-aprendizagem. Em função do objeto de estudo, 
será utilizado somente o termo conhecimento, por entender que trata de “uma 
produção científica sistematizada e acumulada historicamente com regras mais 
rigorosas de validação tradicionalmente aceitas pela academia” (Fiorentini; 
Souza; Melo, 1998, p. 312), haja vista que a pesquisa trata do conhecimento 
matemático oportunizado na formação inicial.   

Shulman (2005, p. 5) destaca que o termo conhecimento é usado para 
evidenciar o que os “professores deveriam saber, fazer, compreender ou pro-
fessar para converter o ensino em algo mais que uma forma de trabalho 
individual e para que seja considerada entre as profissões prestigiadas”.  Na 
literatura há alguns conhecimentos da docência sistematizados, como os de 
Shulman (2005); Mizukami (2006); Albuquerque et al. (2005); e Ball, Tha-
mes e Phelps (2008), entre outros. A base de conhecimento de Lee Shulman 
é considerada uma das principais referências acerca do conhecimento pro-
fissional do professor, sendo que ele descreve os tipos de conhecimentos que 
são necessários à profissão docente. 

Puentes et al (2009, p. 173) destacam que Shulman é um dos pesquisa-
dores “que mais tem contribuído para o progressivo fortalecimento do campo 
educacional”, desenvolvendo diversas pesquisas sobre os professores, com ên-
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fase em conhecimentos para o ensino. A discussão no programa de pesquisa 
denominado “The Knowledge Growth in Teaching [Desenvolvimento do co-
nhecimento no ensino], dirigida em Stanford, a partir de 1986, estabeleceu os 
fundamentos para a reforma da educação sobre uma ideia do ensino que en-
fatiza a compreensão, a transformação e a reflexão”. Essa concepção no campo 
da educação “expõe um argumento relativo ao conteúdo, o caráter e as fontes 
de um conhecimento necessário para o ensino como resposta à pergunta acerca 
da base intelectual, prática e normativa adequada para a profissionalização da 
docência” (Puentes et al., 2009, p. 173). Assim, Shulman (2005, p. 11) define 
sete tipos de conhecimentos, a saber:

Conhecimento do conteúdo;  Conhecimento didático geral, especialmente 
levando em consideração aqueles princípios e estratégias gerais para geren-
ciar e organizar a aula que transcendem o âmbito da disciplina; Conheci-
mento do currículo, com domínio especial de materiais e programas que 
servem como “ferramentas para o oficio” de professor; Conhecimento didá-
tico do conteúdo: aquele amálgama especial entre sujeito e pedagogia que 
constitui uma esfera exclusiva de professores, sua própria forma especial de 
compreensão profissional; Conhecimento dos alunos e suas características; 
Conhecimento de contextos educacionais, que vão desde o funcionamento 
do grupo ou classe, a gestão e financiamento de distritos escolares, até o 
caráter das comunidades e culturas; e  Conhecimento dos objetivos, propó-
sitos e valores educacionais, e de seus fundamentos filosóficos e históricos 
(Tradução nossa).

Esses sete tipos de conhecimentos foram agrupados em três categorias 
de conhecimentos, sendo o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pe-
dagógico geral e o conhecimento pedagógico do conteúdo (Mizukami, 2004). 

Maria da Graça Nicoletti Mizukami (2004; 2006) foi uma das pes-
quisadoras brasileiras que realizou algumas traduções e investigações dos tra-
balhos desenvolvidos por Shulman (1986) e isso contribuiu para reorganizar 
alguns conhecimentos que deveriam ser considerados no trabalho docente. 
Assim, chegou-se ao:
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Conhecimento do conteúdo específico; conhecimento dos contextos forma-
tivos escolares, conhecimento de processos de aprendizagem da docência; 
conhecimento historicamente contextualizado e fundamentado de políticas 
públicas educacionais e das teorias que as embasam; e a especificidade do 
conhecimento pedagógico do conteúdo (único tipo de conhecimento do 
qual o formador é realmente protagonista) (Mizukami, 2006, p. 09). 

Tanto Shulman (1986), quanto Mizukami (2004; 2006) são pesquisa-
dores do campo da Educação. Considerando que o objeto desse estudo está 
relacionado ao conhecimento matemático na formação inicial do professor de 
matemática, foram apresentadas categorias de conhecimento sistematizadas 
por pesquisadores do campo da Educação Matemática, voltados, portanto, 
para o professor de matemática. Inclusive, Albuquerque et al. (2005, p. 14) 
apresentaram tipos de conhecimentos que devem ser oportunizados na for-
mação inicial. 

Conhecimento relativo à natureza da matemática; conhecimento relativo 
aos conteúdos matemáticos; conhecimento relativo aos objetivos curricula-
res; conhecimento relativo à forma de apresentar as ideias de modo a que 
sejam aprendidas pelos alunos; conhecimento relativo à forma como os alu-
nos compreendem e aprendem os conteúdos matemáticos; conhecimento 
relativo à gestão da sala de aula.

Sabe-se que há outras categorias de conhecimento que são necessárias 
para a prática do professor de matemática, no entanto, Albuquerque et al. 
(2006) apontam conhecimentos que representam, em grande parte, as de-
mandas da docência.

Os pesquisadores Ball, Thames e Phelps (2008) realizaram diversas pes-
quisas relacionadas aos conhecimentos do professor de matemática, sendo que, 
sob a liderança de Deborah Ball na Universidade de Michigan, desenvolveram 
um modelo teórico, com base nos conhecimentos estruturados por Shulman 
(1986), intitulando-o Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) - Co-
nhecimento Matemático para o Ensino. Esse modelo teórico tem como intuito 
identificar os conhecimentos necessários para ensinar matemática no contexto 
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profissional. Os autores supracitados dizem que o conhecimento matemático 
para o ensino é constituído pela conexão dos subdomínios do conhecimento 
específico do conteúdo, que consta na figura 01:

Figura 01: Categorias do Conhecimento Matemático para o Ensino propostos por 
Ball, Thames e Phelps (2008). 

Fonte: Estruturado e adaptado de Ball, Thames e Phelps (2008).

As pesquisas da literatura até aqui estudadas apontam que os professo-
res recém-formados, em início de carreira, evidenciam dificuldades com alguns 
desses domínios. A exemplo disso, nesse mesmo direcionamento, Moreira 
(2004, p. 46-47) ainda pondera que

[...] o processo de formação na Licenciatura em matemática veicula saberes 
que, eventualmente, podem ser considerados “inúteis” para a prática docen-
te. Do mesmo modo, trabalha certos saberes “de forma inadequada”, com 
referência a essa prática. E, além disso, muitas vezes se recusa — justifican-
do-se de variadas formas, entre as quais a utilização tácita do argumento 
de que isso não é objeto da matemática universitária — a desenvolver uma 
discussão sistemática com os licenciandos a respeito de conceitos e proces-
sos que são fundamentais na educação escolar básica em matemática. Por 
exemplo, no curso de Licenciatura da UFMG, em nenhum momento do 
processo de formação matemática desenvolve-se uma discussão aprofunda-
da a respeito das necessidades — relevantes para o trabalho do professor da 
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escola — que levam às sucessivas expansões dos conjuntos numéricos desde 
os naturais até os racionais, depois aos reais e finalmente aos complexos. 
Mas discutem-se coisas como restos quadráticos, o axioma do supremo etc. 
No entanto, essa questão da expansão do sistema numérico é um ponto 
fundamental para a formação do professor da escola.

Com essa crítica, fica evidente a necessidade de que na licenciatura 
sejam propiciadas dimensões do conhecimento matemático que se constitu-
am como basilares para o ensino no contexto da Educação Básica, como, por 
exemplo, a expansão do sistema numérico, haja vista que o ensino de qualquer 
conteúdo implica na compreensão aprofundada do conceito a ser trabalhado 
em sala de aula. Para tanto, é necessário que a formação inicial, ao oportunizar 
a construção do conhecimento matemático, considerando os vários elementos 
e dimensões que integram essa categoria de conhecimento, direcione o olhar 
para qual matemática está sendo ensinada na escola, a fim de fornecer subsí-
dios teóricos e práticos para que o futuro profissional tenha condições de ensi-
ná-la, tornando acessível aos alunos a compreensão de conteúdos matemáticos. 

Os diversos conhecimentos explicitados pelos diferentes autores possi-
bilitaram o entendimento acerca da complexidade da profissão docente e que 
todos os conhecimentos docentes requeridos para a prática profissional são 
importantes. No entanto, a esta pesquisa foi dado enfoque ao conhecimento 
matemático devido ao objeto de estudo delimitado. Assim, buscou-se, a seguir, 
detalhar sobre em que consiste esse conhecimento e qual a sua relevância ao 
integrar o repertório do professor de matemática.

Conhecimento matemático na formação inicial do professor de matemática

Para problematizar sobre qual conhecimento matemático deve ser pro-
piciado na formação inicial do professor de matemática, é preciso, primeira-
mente, refletir e “analisar o papel social da licenciatura na formação do pro-
fessor. De modo semelhante ao que acontece com os cursos de medicina, de 
odontologia, de engenharia etc, a licenciatura também é um curso profissiona-
lizante” (p. 919-920). Em face disso, “a licenciatura em matemática visa formar 
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o profissional da educação matemática” (p. 919-920). Embora haja distintas 
concepções sobre a formação e a prática requerida de um educador matemáti-
co, destaca-se que, ao abordar tais aspectos, coloca-se em evidência os conhe-
cimentos e saberes mobilizados e requeridos na prática social desse profissional 
(Fiorentini; Oliveira, 2013). 

Dentre as diferentes concepções de prática do educador matemáti-
co, existem três perspectivas distintas apresentadas por Fiorentini e Oliveira 
(2013), a saber: a primeira, que “parte do princípio que a prática do profes-
sor de matemática pode ser vista como essencialmente prática, bastando a ele 
apenas o domínio do conhecimento matemático que é o objeto de ensino e 
aprendizagem” (p. 920);  a segunda, que “vê a prática de ensino da matemática 
como campo de aplicação de conhecimentos produzidos, sistematicamente, 
pela pesquisa acadêmica” (p. 920-921); e a terceira, em que “a prática pedagó-
gica da matemática é vista como prática social, sendo constituída de saberes e 
relações complexas que necessitam ser estudadas, analisadas, problematizadas, 
compreendidas e continuamente transformadas” (p. 921).

Coaduna-se com o entendimento da terceira perspectiva, visto que a 
prática do educador matemático requer muito mais que ensinar conteúdos 
matemáticos. Nessa direção, Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 3) evidenciam 
que o educador matemático “tende a conceber a matemática como um meio 
ou instrumento importante à formação intelectual e social de crianças, jovens e 
adultos e também do professor de matemática do ensino fundamental e médio, 
e por isso tenta promover uma educação pela matemática”. Isso implica dizer 
que esse profissional “[...] tende colocar a matemática a serviço da educação, 
priorizando, portanto, esta última, mas sem estabelecer uma dicotomia entre 
elas” (Fiorentini; Lorenzato, 2012, p. 4). Quanto ao campo de atuação do edu-
cador matemático, destaca-se que este é amplo, visto que:

Ele pode atuar como professor de matemática na escola básica ou no en-
sino superior. Pode atuar como formador de professores que ensinam ma-
temática, tanto na formação inicial como na continuada. Pode desenvolver 
pesquisas relacionadas, direta ou indiretamente, ao ensino e à aprendizagem 
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matemática em diferentes contextos e práticas. Pode, também, atuar como 
autor ou editor de manuais didáticos ou paradidáticos para o ensino da ma-
temática. Pode ser produtor de softwares, jogos ou materiais manipulativos 
para uso no ensino de matemática. Pode ser monitor ou tutor de ensino à 
distância, envolvendo atividades de aprendizagem matemática. Pode atuar 
como professor particular de matemática, dando suporte aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem matemática nas escolas. Pode, ainda, atuar 
na educação informal, em ONGs ou cursinhos alternativos, entre outras 
possibilidades (Fiorentini; Oliveira, 2013, p. 921-922).

No que diz respeito ao professor de matemática que atua na Educação 
Básica, é necessário pensar em promover uma formação inicial que contemple 
as demandas de tal contexto, sobretudo no que tange ao processo de ensino-
-aprendizagem de matemática. Ludke (1994) chama atenção para o fato de 
que nas licenciaturas o conhecimento do conteúdo específico se constitui em 
ponto de partida para o desenvolvimento de outras categorias de conhecimen-
to, como, por exemplo, a do conhecimento pedagógico. 

[...] Isso não implica, entretanto, que não haja uma importante con-
tribuição da área pedagógica, cuja continuidade deve ser assegurada, 
mas numa articulação epistemológica diferente com as outras áreas, não 
numa simples relação temporal de sucessão. Deve-se partir do conteúdo 
específico, para trabalhar-se a dimensão pedagógica em íntima relação 
com ele (Ludke, 1994, p. 9).

Na literatura há diferentes denominações e terminologias que remetem 
ao conhecimento matemático, a saber: conhecimento da matéria, conhecimen-
to da área, conhecimento do conteúdo e conhecimento do conteúdo específico.

Shulman conceitua como conhecimento do conteúdo específico (1986 
apud Vieira; Araújo, 2016, p. 8) aquele que “busca compreensões acerca da 
estrutura da disciplina e a organização cognitiva da matéria objeto de estudo e 
compreende o domínio dos aspectos atitudinais, conceituais, procedimentais, 
representacionais e validativos do conteúdo”. Isso mostra as várias dimensões 
requeridas na construção do conhecimento do conteúdo específico. 
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Grossman, Wilson e Shulman (2005, 20) elucidam que “[...] o co-
nhecimento da matéria ocupa um lugar central na base de conhecimento 
para o ensino [...]”, (Grossman; Wilson; Shulman, 2005, p. 2 – Tradução 
nossa), haja vista que, segundo Mizukami (2004, p. 4), o conhecimento do 
conteúdo específico se refere “a conteúdos específicos da matéria que o pro-
fessor leciona. Inclui tanto as compreensões de fatos, conceitos, processos, 
procedimentos etc. de uma área específica de conhecimento quanto aquelas 
relativas à construção dessa área”.

Para tanto, os professores “[...] devem ter dois tipos de conhecimento 
da matéria: conhecimento da área tanto em seus aspectos genéricos quanto 
em suas especificidades e conhecimento de como ajudar seus estudantes a en-
tender a matéria”. Isso mostra que ter conhecimento não diz respeito apenas 
de conhecer os conteúdos curriculares, mas também de se ter entendimento 
da área em uma perspectiva mais abrangente. Além do mais, vale salientar 
que quando se trata do conhecimento do conteúdo, ele “engloba muito mais 
do que o que é tipicamente considerado em testes padronizados de múltipla 
escolha e certamente mais do que é refletido em números de aulas que alguém 
assistiu” (Shulman, 1986, p. 04), exigindo a construção de “um conhecimento 
amplo e aprofundado referente à área em que se propõe lecionar, incluindo-se 
dimensões históricas e epistemológicas da constituição da própria área de co-
nhecimento, isto é, seus fundamentos” (Leite, 2016, p. 72).

Nesse contexto, Wilson, Shulman e Richert (1987, p. 110) chamam 
atenção para o fato de que:

Professores bem-sucedidos não podem, simplesmente, ter uma compreen-
são intuitiva e pessoal de um conceito, princípio ou teoria particular. De 
forma a fomentar compreensão, eles devem compreender formas de repre-
sentar o conceito para os alunos. Eles devem ter conhecimento das formas 
de transformar o conteúdo considerando os propósitos do ensino [...] que 
inclua compreensão pessoal do conteúdo específico, assim como conheci-
mentos das formas de comunicar tal compreensão, a propiciar desenvolvi-
mento do conhecimento da matéria na mente dos alunos.
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Portanto, faz-se necessário que na formação do futuro professor seja pro-
movida a aprendizagem da estrutura da disciplina, do modo como ensiná-la, 
bem como seus princípios, organização conceitual e quais são as ideias e habili-
dades pertinentes à sua área do conhecimento (Neuckamp, 2017). 

Os conhecimentos organizados por Albuquerque et al. (2006) referem-se 
ao conhecimento relativo à natureza da matemática e ao conhecimento relativo 
aos conteúdos matemáticos, que, de modo geral, requerem “uma compreensão 
aprofundada da matemática, da sua natureza e da sua história, do papel da ma-
temática na sociedade e na formação do indivíduo” (Albuquerque et al., 2006, 
p. 14),  visto que, ao lecionar, “deve ainda estar aberto a conhecimentos que lhe 
permitam levar à prática as relações da matemática com outras ciências” (Albu-
querque et al., 2006, p. 14).

Santos et al. (2019, p. 5) destacam que a primeira categoria de conhe-
cimento “está relacionada à natureza da própria matemática, que diz respeito 
às suas dimensões históricas, filosóficas e epistemológicas, sendo que a com-
preensão dessas dimensões permite ter uma visão mais abrangente acerca da 
matemática enquanto ciência”. No que diz respeito ao segundo tipo de conhe-
cimento, refere-se ao fato de ter “o conhecimento dos conteúdos matemáticos 
tanto em uma perspectiva teórica-conceitual (definições, teoremas, postulados) 
quanto procedimental (algoritmos, fórmulas, representações e demonstrações) 
relacionados aos diferentes campos da matemática (Aritmética, Álgebra e Ge-
ometria)”, cabendo destacar que “esses conteúdos não se limitam aos que estão 
expressos no currículo escolar” (Santos et al., 2019, p. 5).

Isso mostra que o conhecimento matemático “não é constituído por 
uma listagem sequencial de tópicos separados entre si, nem uma listagem de 
regras e definições, ter uma compreensão aprofundada da unidade matemáti-
ca”, mas encontra-se nas “conexões entre conceitos pertencentes aos diferen-
tes temas, passa por se ter uma visão integrada dos conteúdos matemáticos, 
recorrendo a um mesmo conceito em diversos contextos matemáticos e fazer 
recurso a diversas perspectivas ou abordagens” (Albuquerque et al., 2006, p. 18).

Dessa maneira, destaca-se que o conhecimento matemático deve ser 
compreendido na formação inicial pelos acadêmicos em suas diferentes ca-
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tegorias, incluindo também o conhecimento referente ao conteúdo curricular 
da Educação Básica, de forma que se possa explicar aos alunos um conteúdo 
sistematizado.

No que diz respeito ao conhecimento matemático para o ensino sis-
tematizado por Ball, Thames e Phelps (2008, apud Serrazina, 2014, p. 1053), 
verifica-se que:

[...] o conhecimento matemático necessário para ensinar como aquele in-
dispensável para levar a cabo o trabalho de ensinar matemática e que en-
volve, entre outros aspectos, a compreensão do conteúdo, do currículo com 
vista a ser capaz de ajudar os alunos, responder às suas questões, planear a 
sua aprendizagem e avaliar o seu trabalho.

O conhecimento específico do conteúdo matemático categorizado por 
Ball, Thames e Phelps (2008) é organizado em três subdomínios, a saber: co-
nhecimento comum do conteúdo, conhecimento do conteúdo no horizonte e 
conhecimento especializado do conteúdo. 

O conhecimento comum do conteúdo “é o conhecimento do conteúdo 
disciplinar ensinado pelos professores e que outros profissionais também pos-
suem”. Esse tipo de conhecimento “inclui saber resolver exercícios e proble-
mas, saber utilizar notações e termos corretamente, saber identificar definições 
incorretas, assim como respostas incorretas dos exercícios”. Além disso, “os 
pesquisadores esclarecem que “comum” não está sendo utilizado para sugerir 
que todos possuem esse conhecimento, mas para explicitar que esse é um tipo 
de conhecimento utilizado em outras situações que não somente a de ensinar” 
(Ferreira, 2014, p. 23).

O conhecimento do conteúdo no horizonte corresponde ao amplo 
conhecimento da matemática, que engloba tanto para o campo acadêmico, 
quanto para o profissional. Nessa direção, “o horizonte do conhecimento do 
conteúdo incluiria o conhecimento da maneira como os tópicos matemáticos 
presentes no currículo se relacionam ao longo do processo de escolarização” 
(Ferreira, 2014, p. 23). 
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De acordo com Ball, Thames e Phelps (2008), o conhecimento do con-
teúdo no horizonte permite que o professor tenha uma noção sobre como 
os conteúdos matemáticos integram o percurso da matemática expressa no 
currículo, sendo que a concepção de que os futuros professores deveriam pos-
suir em relação ao horizonte do conteúdo durante formação inicial está ligada 
diretamente à prática pedagógica no ensino escolar.

Um outro exemplo que vai ao encontro dessas características se refere 
ao fato de que os “professores do ensino básico precisariam saber como a mate-
mática ensinada por eles nesse nível de ensino está relacionada com a matemá-
tica que os alunos estudarão no ensino superior, de modo que eles possam dar 
a fundamentação necessária para os estudos posteriores” (Ferreira, 2014, p. 23).

No que diz respeito ao conhecimento especializado do conteúdo, Ball, 
Thames e Phelps (2008, p. 400) afirmam que este “é o conhecimento e a habili-
dade matemática exclusivos do ensino [...]. Um exame minucioso revela que o 
conhecimento especializado do conteúdo é um conhecimento matemático que 
normalmente não é necessário para outros fins que não o ensino”. 

A partir dos vários elementos explicitados que se amalgamam e consti-
tuem o corpo de conhecimento específico do conteúdo matemático, verifica-se 
a complexidade envolvida na construção da referida categoria de conhecimen-
to. Para tanto, segue um diagrama em que é apresentada uma síntese dos di-
versos conhecimentos abordados e os respectivos autores.
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Diagrama 01 – Denominação das categorias do conhecimento do conteúdo

Fonte: Organizado pela autora com base nas categorias teóricas definidas 
por Shulman (1986), Mizukami (2004; 2006), Albuquerque et al. (2006) e 
Ball et al. (2008).

Embora cada autor apresente características próprias quanto às diferen-
tes categorias de conhecimentos, sobretudo às que se referem ao conhecimento 
matemático, destaca-se que, de alguma forma, as teorizações são contempladas 
no conhecimento do conteúdo específico que integram a base de conhecimen-
to desenvolvida por Shulman (1986).  No entanto, em virtude do domínio 
conhecimento matemático para o ensino de Ball, Thames e Phelps (2008) ter 
sido organizado a partir da prática da sala de aula, considera-se que os conhe-
cimentos sistematizados possuem uma abordagem mais próxima da realidade 
escolar na Educação Básica.

Assim, a partir da reflexão acerca das dimensões imbricadas no conhe-
cimento específico da área, explicitado por diferentes terminologias, verifica-se 
a necessidade de que na formação inicial dos futuros professores de matemáti-
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ca sejam contemplados os seguintes aspectos: reconhecer padrões nos erros dos 
alunos; analisar se determinadas estratégias não usuais utilizadas pelos alunos 
podem ser generalizadas; apresentar ideias matemáticas; responder os porquês 
dos alunos; avaliar rapidamente se afirmações feitas pelos alunos são pertinen-
tes; definir para que se pretende ensinar determinado conteúdo; reconhecer as 
consequências do uso da representação gráfica nas aulas; avaliar e aperfeiçoar o 
conteúdo presente nos livros didáticos; e modificar as atividades, de modo que o 
aluno tenha melhor compreensão e aprendizagem do conteúdo (Ferreira, 2014). 

Nessa direção, 

Essas tarefas executadas diariamente pelos professores demandam uma 
compreensão e raciocínio matemáticos únicos. O ensino requer do profes-
sor um conhecimento que está além do que está sendo efetivamente ensi-
nado e esse conhecimento é específico do professor porque não é objetivo 
do ensino de matemática que todo aluno possua esse tipo de conhecimento. 
As demandas colocadas pelo trabalho de ensinar matemática apontam para 
a necessidade de criação de um corpo de conhecimento matemático especí-
fico para o ensino (Ferreira, 2014, p. 23).

Embora haja o entendimento acerca da relevância dessa categoria de 
conhecimento para a prática profissional e, por conseguinte, da construção 
dessa categoria na formação inicial, existem pesquisas que evidenciam lacunas 
quanto a esse conhecimento no curso de Licenciatura em Matemática. Um 
dos aspectos que podem gerar essa lacuna formativa no repertório do futuro 
professor de matemática é “a falta de articulação entre os conteúdos trabalha-
dos na licenciatura e os conteúdos do currículo da Educação Básica tem uma 
relação também com a desconexão entre a formação proporcionada na licen-
ciatura e a realidade escolar” (Leite, 2016, p. 95). 

Rocha (2005) destaca que, apesar do reconhecimento da contribuição 
da formação inicial na construção do conhecimento matemático, “esse conhe-
cimento não se mostrou adequado em relação aos conteúdos a ser ensinados” 
(Rocha, 2005, p. 151). A fim de corroborar com tal aspecto, Rocha e Fiorentini 
(2009, p. 125) salientam que “os professores iniciantes questionaram o fato 
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de o conhecimento matemático privilegiado pela licenciatura não atender às 
necessidades conceituais da docência no Ensino Básico”. 

Isso é preocupante, na medida em que se espera que a formação inicial, 
que objetiva formar professores para atuar na Educação Básica, prepare o futu-
ro professor para assumir a profissão docente em toda a sua complexidade, em 
especial promover a construção do conhecimento matemático aos seus alunos 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Ainda sobre o tipo de conheci-
mento matemático proposto no curso de Licenciatura em Matemática, Perin 
(2009, p. 110-111) destaca que a matemática científica, priorizada, nem sem-
pre coincide com o que é “considerado essencial da perspectiva da matemática 
escolar, pois as características da prática do matemático são diferentes da prá-
tica do professor de matemática, e é por isso que ao se formarem os professores 
se sentem impossibilitados de ministrarem suas aulas”. 

De acordo com Fiorentini e Oliveira (2013), embora haja aspectos co-
muns entre a matemática do professor e a matemática do matemático, a ma-
temática do professor difere epistemologicamente e metodologicamente da 
matemática do matemático. Assim, com base em Shulman (1986), os referidos 
autores afirmam que “o saber matemático que o licenciando precisa conhecer 
para ser um bom professor de matemática não é o mesmo que requer o ba-
charel para ser um matemático bem-sucedido” (p. 924). Com essa afirmação, 
não se pretende “defender uma matemática mais simples ou superficial para o 
professor”, haja vista que: 

Defende-se que o professor de matemática precisa conhecer, com profundi-
dade e diversidade, a matemática enquanto prática social e que diz respeito 
não apenas ao campo científico, mas, sobretudo, à matemática escolar e às 
múltiplas matemáticas presentes e mobilizadas/produzidas nas diferentes 
práticas cotidianas (Fiorentini; Oliveira, 2013, p. 924). 

O conhecimento de tais “matemáticas” fornecerá condições para que o pro-
fessor possa planejar e oportunizar uma matemática que seja significativa, “isto é, 
uma matemática que faça sentido aos alunos, ao seu desenvolvimento intelectual, 
sendo capaz de estabelecer interlocução/conexão entre a matemática mobilizada/ 
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produzida pelos alunos e aquela historicamente produzida pela humanidade” (Fio-
rentini; Oliveira, 2013, p. 924). Nesse sentido, recorre-se a Moreira e David (2003, 
p. 59), que afirmam que é importante propiciar ao futuro professor:

Uma concepção de formação “de conteúdo” que leve em conta a especifici-
dade do destino profissional do licenciado e tome como referência central a 
matemática escolar. Isso pressupõe evidentemente o desenvolvimento, por 
meio de outros estudos e pesquisas, de uma compreensão aprofundada das 
relações entre matemática científica e matemática escolar e do papel de cada 
uma delas na prática docente escolar.

Para David, Moreira e Tomaz (2013, p. 04), a matemática científica 
ou “matemática acadêmica, é vista como um conjunto de práticas e saberes 
associados à constituição de um corpo científico de conhecimentos, conforme 
produzido pelos matemáticos profissionais e reconhecido socialmente como 
tal”. Além disso, Moreira (2004) argumenta que o conhecimento matemático 
acadêmico se constitui em “um corpo científico de conhecimentos, segundo a 
produzem e a percebem os matemáticos profissionais” (Moreira, 2004, p. 18). 
Para tanto, observa-se que: 

Os tipos de objetos com os quais trabalha a matemática científica contem-
porânea, os níveis de abstração em que se colocam as questões em todos os 
seus ramos, atualmente, e a busca permanente de máxima generalidade nos 
resultados fazem com que a ênfase nas estruturas abstratas, o processo rigo-
rosamente lógico dedutivo e a extrema precisão de linguagem sejam, entre 
outros, valores essenciais associados à visão que o matemático profissional 
constrói do conhecimento matemático (Moreira, 2004, p. 27).

Em relação à matemática escolar, Moreira e David (2010, p. 20) aludem 
a uma totalidade de saberes:

[...] “validados”, associados especificamente ao desenvolvimento do processo 
de educação escolar básica em Matemática. Com essa formulação, a Ma-
temática Escolar inclui tanto saberes produzidos e mobilizados pelos   pro-
fessores de Matemática em sua ação pedagógica na sala de aula da escola, 
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quanto resultados de pesquisas que se referem à aprendizagem e ao ensino 
escolar de conceitos matemáticos, técnicas, processos etc. (Moreira; David, 
2010, p. 20).

Essa compreensão acerca da matemática escolar evidencia uma perspec-
tiva dinâmica desse conhecimento e não como algo estático e posto apenas no 
currículo.  “A matemática escolar tem seus motores e condicionantes próprios e 
diversificados, sendo, de certa forma, autônoma em relação à matemática acadê-
mica e à matemática do cotidiano, embora esteja referenciada em ambas” (David; 
Moreira; Tomaz, 2013, p. 45). Assim, constata-se que matemática escolar, por ser 
um campo de ciência complexo, deve ser vista como “um conjunto de práticas 
e saberes associados ao desenvolvimento do processo de educação escolar em 
matemática (que não se restringem ao que se ensina aos alunos na escola, porque 
inclui também, por exemplo, os saberes profissionais vinculados ao trabalho do-
cente nesse processo)” (David; Moreira; Tomaz, 2013, p. 45).

Cabe destacar, ainda, que “a matemática escolar constitui-se com 
base em disputas que se desenvolvem no plano das prescrições curriculares, 
mas resulta, em última instância, do processo pelo qual a prática escolar, va-
lendo-se de sua lógica e de seus condicionantes, opera sobre as prescrições” 
(Moreira; David, 2005, p. 52).

Sabe-se que, geralmente, quando o estudante ingressa no curso de Li-
cenciatura em Matemática, ele apresenta defasagem no que diz respeito ao co-
nhecimento matemático, sendo que essa defasagem é decorrente de diferentes 
fatores. A partir de tal situação, Nacarato e Passos (2007, p. 175) consideram 
que a “retomada de conteúdos da educação básica seria interessante se o enfoque 
fosse voltado aos fundamentos dos diferentes campos matemáticos – álgebra, ge-
ometria, aritmética, medidas, trigonometria – com os quais o futuro professor irá 
atuar”. Acrescenta-se, ainda, como fundamental na formação inicial do professor 
de matemática a prática de “uma discussão sistemática com os licenciandos a 
respeito de conceitos que são fundamentais para o processo de educação escolar 
básica em matemática” (Moreira; David, 2003, p. 73). 
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Esses aspectos precisam ser considerados no processo formativo do fu-
turo professor, uma vez que lacunas dessa natureza podem incidir na prática 
do docente, ocasionando consequências na construção do conhecimento ma-
temático de seus alunos. Nesta direção, Grossman, Wilson e Shulman (1989, 
p. 09) afirmam que:

Alguns professores evitam ensinar o que não conhecem muito bem [...] ao 
ensinar o que eles não estão seguros, os professores optam por palestrarem 
sobre o assunto a solicitar que os alunos indaguem, o que poderia levar o 
professor a um território desconhecido [...]. Assim o conhecimento, ou a 
falta dele, no que diz respeito ao conteúdo, pode afetar nas críticas que os 
professores fazem ao material didático, como eles selecionam esse material 
para ensinar, como eles estruturam seus cursos, e como eles conduzem o 
processo de instrução.

A falta de conhecimento do conteúdo a ser ensinado repercute nas di-
mensões de outras categorias de conhecimentos e saberes requeridos na prática 
profissional do professor. Tal aspecto remete, ainda, ao fato de que a ausência 
de um conhecimento profundo da área do professor poderá causar impactos no 
processo de aprendizagem de seus estudantes, gerando obstáculos não apenas 
para a construção do conhecimento matemático, mas também na constituição 
de concepções, crenças e atitudes desses estudantes em relação à Matemática. 
Portanto, considera-se necessário que sejam desenvolvidos estudos, de natu-
reza teórica, documental e de campo, que abordem a temática sobre o conhe-
cimento matemático na Licenciatura em Matemática, a fim de que se possa 
obter elementos para compreender o tipo de conhecimento que tem sido opor-
tunizado na formação inicial do futuro professor de Matemática.

Considerações finais

Este estudo objetivou apresentar considerações teóricas sobre o conhe-
cimento matemático na formação inicial do professor de Matemática. A partir 
do que foi verificado na literatura, pode-se destacar que a formação inicial é 
compreendida como um dos contextos que integram a trajetória de formação 
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e desenvolvimento profissional. Nesse percurso formativo, embora haja limi-
tações, a formação inicial ocupa um lugar importante na construção de um 
repertório de conhecimentos, que se constituirá como marco referencial para 
subsidiar a prática e o processo de formação do professor. 

Dentre a variedade de conhecimentos, saberes e habilidades que devem 
ser oportunizados ao futuro professor de Matemática, está o conhecimento 
matemático, sendo que este não possui uma maior relevância em relação aos 
demais conhecimentos, mas se constitui como ponto de partida para que os 
demais conhecimentos sejam mobilizados. 

O conhecimento matemático requerido pelo professor de Matemática 
implica em ter uma compreensão dos aspectos históricos, filosóficos e epistemo-
lógicos da Matemática enquanto ciência, assim como sobre os conteúdos mate-
máticos no que tange aos aspectos conceituais, procedimentais, suas aplicações 
e relações com as demais ciências, bem como os aspectos desses conteúdos, que 
devem ser propiciados a cada modalidade de ensino da Educação Básica.

Espera-se que as discussões apresentadas neste estudo oportunizem re-
flexões e fomente debates sobre que tipo de conhecimento matemático tem 
sido propiciado no curso de Licenciatura em Matemática e sobre os impactos 
desse processo formativo no contexto da Educação Básica.
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CAPÍTULO 6

PANORAMA DE PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE O 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA (2008-2020)

Aline Walter Reculiano Fagundes

Eliana Alves Pereira Leite

Introdução

A formação inicial é uma das etapas formativas do desenvolvimento 
profissional do professor, sendo, portanto, esse um processo formativo con-
tínuo, que se caracteriza como “um fenômeno que ocorre ao longo de toda 
a vida e que acontece de modo integrado às práticas sociais e às cotidianas 
escolares de cada um, ganhando intensidade e relevância em algumas delas” 
(Passos et al., 2006, p. 195). 

Nesta perspectiva do continuum de formação, deve-se considerar o “[...] 
estabelecimento de um fio condutor que vá produzindo os sentidos e expli-
citando os significados ao longo de toda a vida do professor, garantindo, ao 
mesmo tempo, os nexos entre a formação inicial, a continuada e as experiências 
vividas” (Mizukami et al., 2010, p. 16).

Entende-se que a formação inicial do professor deve ser vista “como um 
momento formal em que processos de aprender a ensinar e aprender a ser pro-
fessor começam as ser construídos de forma mais sistemática, fundamentada e 
contextualizada” (Mizukami, 2008, p. 216). Quando é dado enfoque para esse 
contexto em uma perspectiva investigativa, verifica-se que há vários aspectos 
que podem ser analisados (currículo, formação dos licenciandos, formador de 
professores, conhecimentos e saberes docentes, estágios e práticas de ensino, 
estratégias de ensino, avaliação, entre outros). 
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Para tanto, na pesquisa de mestrado em andamento no Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Fede-
ral de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, direcionou-se o olhar especi-
ficamente para o estágio supervisionado na formação inicial do professor de 
Matemática, buscando compreender acerca dos conhecimentos docentes mo-
bilizados na perspectiva dos acadêmicos de cursos presenciais de Licenciatura 
em Matemática de Rondônia. 

Assim, buscou-se verificar, primeiramente no cenário nacional, o que tem 
sido investigado sobre o estágio supervisionado na formação inicial do professor 
de Matemática. Desse modo, neste estudo, que se trata de um recorte da pesquisa 
de mestrado supracitada, objetivou-se inventariar teses e dissertações de progra-
mas brasileiros de pós-graduação que têm como foco de investigação o estágio 
supervisionado na formação inicial de professores de Matemática.

Conhecer o que se tem investigado sobre tal temática no âmbito na-
cional faz-se necessário, para que não se corra o risco de “[...] refazermos con-
tinuamente as mesmas teses, as mesmas dissertações, sem sabermos o que foi 
produzido anteriormente” (CHARLOT, 2006, p. 17). Estudos dessa natureza 
são importantes, na medida que proceder ao levantamento de teses e disser-
tações acerca da temática que se pretende investigar contribui no sentido de 
fornecer elementos para ajustar o foco de futuras investigações, bem como, 
consequentemente, dar evidências às pesquisas realizadas sobre os aspectos 
mais pesquisados e os que são silenciados. Essa compreensão ampla acerca da 
produção científica propicia um avanço qualitativo no desenvolvimento das 
pesquisas em qualquer área de conhecimento. 

O estágio supervisionado na formação inicial do professor de matemática

A formação inicial deve possibilitar a construção de um repertório de 
conhecimentos profissionais, provendo o futuro docente “de uma bagagem só-
lida nos âmbitos científicos, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal que 
deve capacitar o futuro professor ou professora a assumir a tarefa educativa em 
toda sua complexidade” (Imbernón, 2011, p. 68), sendo que, além da preocu-
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pação em promover os processos cognitivos e afetivos, também deve dotar os 
professores com conhecimentos, habilidades e que o futuro profissional possa 
refletir sobre sua prática docente (Imbernón, 2001; Aroeira; Pimenta, 2012). 

Nesse contexto formativo, quando se reflete sobre a construção de di-
ferentes tipos de conhecimentos necessários à profissão docente, considera-se 
que o estágio supervisionado ocupa um espaço importante, visto que pode 
“[...] oportunizar aos estudantes ampliar suas ideias seus conceitos sobre a pro-
fissão docente a partir de observações que lhe permitam a aproximação com 
as formas de ensinar, aprender e de avaliar” (p. 7-8). Além do mais, é possível 
afirmar que esse lócus é “adequado para que o aluno, ao se inserir no contexto 
educacional, estabeleça os primeiros contatos com o papel que vai desempe-
nhar como profissional, desenvolvendo, assim, aprendizagens docentes” (Lo-
pes; Traldi; Ferreira, 2015, p. 120). 

Em virtude disso, verifica-se que os estagiários “têm a oportunidade 
aprender a profissão docente e de encontrar elementos de construção de sua 
identidade na interação e intervenção que lhes confiram maior reconhecimen-
to de sua presença naquele espaço” (Almeida; Pimenta, 2015, p. 48). 

Percebe-se que o estágio supervisionado propicia aprendizagens de di-
ferentes naturezas, evidenciando a relevância desse contexto na formação do 
futuro professor, sendo que esta se materializa em diferentes dimensões que 
são permeadas desde a construção de conhecimentos voltados para a forma de 
ensinar, aprender e a avaliar, bem como a apropriação da cultura e construção 
da identidade profissional e a compreensão acerca das características e deman-
das educativas que são requeridas na prática docente, possibilitando reflexões 
sobre as práticas e tomadas de decisões.

Esses elementos são oportunizados nas diferentes etapas que são re-
queridas no estágio supervisionado. Para Teixeira e Cyrino (2015), o estágio 
é realizado em etapas de observação, planejamento, regência e construção do 
relatório final e, ao realizar essas ações, o estagiário vai construindo sua identi-
dade docente e se tornando protagonista da sua própria formação. 

Embora o licenciando possa assumir essa posição de protagonista no 
estágio supervisionado, fazendo com que tal espaço seja propício para oportu-
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nizar contribuições de diferentes dimensões à profissão docente, identificou-se 
em estudos, como se verá adiante, que infelizmente esse contexto não tem 
cumprido a sua função formativa de maneira efetiva nos cursos de licenciatura. 

Barros (2008) destaca que, dentre outros aspectos, um dos grandes pro-
blemas identificados na formação inicial do professor de Matemática em rela-
ção ao estágio diz respeito à existência da dicotomia entre a teoria e a prática. 

Muitas pessoas acreditam que o estágio é a etapa mais prática do curso 
de licenciatura. Pimenta (2012, p. 27) menciona que “costuma-se denominá-lo 
‘a parte mais prática’ do curso, em contraposição às demais disciplinas conside-
radas como a ‘parte mais teórica’”. Portanto, faz-se necessário compreender que 
ambos fazem parte do currículo e acabar com a existência da dicotomia entre a 
teoria e a prática. A mesma autora ainda complementa que essa dissociação vem 
ocorrendo há muitos anos e destaca que desde o Parecer nº 349/72 considera-se 
que “o estágio é a prática, a Didática é a teoria prescritiva da prática. Mantém-se 
a dissociação entre ambas, embora se diga o contrário” (Pimenta, 2012, p. 57).

Nessa direção, Pimenta e Lima (2012, p. 45) chamam a atenção para o 
fato de que o desenvolvimento de “estágios burocratizados, carregados de fichas 
de observação, é míope, o que aponta para a necessidade de um aprofunda-
mento conceitual do estágio e das atividades que nele se realizam” . Do mesmo 
modo, “é importante repensar sobre o distanciamento que há entre o discurso 
sobre a escola abordada na formação inicial e as condições que os acadêmi-
cos encontram efetivamente, na instituição escolar, no momento de realizar as 
atividades de estágio” (Leite, 2016, p. 100), sendo que uma das consequências 
advindas desse processo pode ser o “[...] susto diante da real condição das es-
colas e as contradições entre o escrito e o vivido, o dito pelos discursos oficiais 
e o que realmente acontece” (Pimenta; Lima, 2012, p. 103). As autoras desta-
cam, ainda, que na escola “o estagiário vai se deparar com muitos professores 
insatisfeitos, desgastados pela vida que levam, pelo trabalho que desenvolvem 
e pela perda dos direitos historicamente conquistados, além dos problemas do 
contexto econômico-social que os afeta”. Desse modo, “é comum os estagiários 
serem recebidos na escola com apelações do tipo: ‘Desista enquanto é tempo!’ 
e ‘O que você, tão jovem, está fazendo aqui?’” (Pimenta; Lima, 2012, p. 104).
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Neste cenário, Leite (2016, p. 101) destaca que:

Assim, caso o acadêmico estagiário não esteja ciente dos problemas e de-
safios enfrentados, na atualidade, no contexto escolar, bem como não tenha 
um repertório mínimo de conhecimentos, isto é, uma preparação adequada 
para lidar com as adversidades de diferentes naturezas, o referido licen-
ciando ficará a mercê de discursos que depreciam a profissão de professor 
e por conseguinte desmotivam o ingresso na carreira docente, o que pode 
ocasionar a desistência do acadêmico do curso e da profissão.

Diante de vários problemas e desafios sobre o estágio supervisionado 
na formação inicial, Lopes, Traldi e Ferreira (2015) problematizam sobre a 
necessidade de fazer acontecer discussões sobre o estágio supervisionado e ne-
las avançar, visto que muitos problemas são históricos e, portanto, ainda per-
manecem no âmbito da formação dos futuros professores. Nesse sentido, são 
necessárias mudanças e, por conseguinte, superar a “forma de organização do 
trabalho pedagógico, a vulgarização dos conteúdos e a falta de planejamento 
das atividades de ensino” (p. 50). Cabe destacar que quando se reflete sobre o 
papel do estágio supervisionado na formação inicial, esse contexto formativo 
não “é o que cabalmente edificará todo o processo de aprendizagem do futuro 
professor. Porém, ele precisa constituir-se como elo com todas as possibilida-
des e os limites dessa cadeia formativa, presente na vida dos que escolhem a 
docência” (Lopes; Traldi; Ferreira, 2015, p. 49).

Para tanto, é fundamental repensar a forma em que os estágios estão 
sendo oportunizados, estruturando-os de modo que:

Estes devem contemplar atividades formativas mais significativas, próximas 
à realidade da escola, a fim de promover a reflexão e a construção de saberes 
profissionais circunstanciados pela realidade das relações e contextos sociais 
que se interpenetram com os conhecimentos acadêmicos e técnicos no con-
texto escolar, como melhor forma de instrumentalizar o professor iniciante 
de matemática (Oliveira, 2009, p. 100).

A partir de tais elementos, é importante considerar “que o estágio não 
se configure em um espaço isolado e desarticulado do restante do curso, mas 
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sim como um dos espaços que possibilitam aos futuros professores colocar em 
uso os conhecimentos que aprenderam”, assim, como que ao mesmo tempo, 
“possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes ex-
periências, nos diferentes tempos e espaços curriculares” (SBEM, 2003, p. 22). 

Nesse sentido, para subsidiar o debate, reflexões e mudanças sobre a for-
ma como o estágio é oportunizado nas licenciaturas, é necessário que haja o de-
senvolvimento de mais pesquisas, uma vez que existem poucas investigações que 
abarcam essa discussão e esse quantitativo é reduzido consideravelmente quando 
o olhar é direcionado para estudos sobre o estágio supervisionado na formação 
inicial do professor de Matemática. Vale ressaltar que as pesquisas envolvendo o 
estágio supervisionado surgiram por volta de 1990 e tiveram suas origens a partir 
de questionamentos sobre indissociabilidade entre teoria e prática, realizados no 
campo da Didática e da Formação de Professores (Pimenta; Lima, 2012). 

A afirmação de que há poucas pesquisas que abordam o estágio supervi-
sionado na formação do professor de Matemática respalda-se no levantamento 
de teses e dissertações que foi realizado neste estudo, bem como se for consi-
derado o período de implementação do estágio nos cursos de licenciatura na 
década de 1960 (Colombo; Ballão, 2014) e se comparado a outras temáticas 
investigadas no âmbito da formação inicial do professor de Matemática no 
campo da Educação Matemática.

Metodologia da pesquisa

Nesta pesquisa, recorreu-se ao uso da abordagem qualitativa do tipo 
bibliográfica e exploratória. A abordagem qualitativa, dentre outras caracte-
rísticas, considera o pesquisador como o principal instrumento. Os dados são 
predominantemente descritivos, existe uma maior preocupação com o proces-
so do que propriamente com o resultado e a análise dos dados é caracterizada 
de forma indutiva (Bogdan; Biklen, 1994). 

Em relação ao caráter exploratório, Gil (2009) discorre que é o primeiro 
passo para a pesquisa, pois permite ao pesquisador maior contato com os obje-
tivos e possibilita familiarização com a temática pesquisada. 
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No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, Marconi e Lakatos (2017, 
p. 200) destacam que ela “abrange toda a bibliografia já tornada pública em 
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 
livros, pesquisa, monografias, teses, artigos científicos impressos ou eletrônicos, 
[...]”. Para tanto, neste estudo o material bibliográfico analisado se constituiu 
de dissertações e teses defendidas em programas brasileiros de pós-graduação 
que tiveram como foco de investigação o estágio supervisionado na formação 
inicial de professores de Matemática.

As buscas das teses e dissertações ocorreram no Banco da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esse levanta-
mento foi iniciado em 10/09/2021 e ainda continua sendo realizado, portanto, 
neste trabalho, serão apresentadas as pesquisas encontradas até o momento 
presente. Para a seleção das pesquisas foram utilizados os seguintes descritores: 
“estágio supervisionado”, “formação inicial de professores de Matemática” e 
“estágio supervisionado no curso de licenciatura em Matemática”.

 Sendo assim, inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos, objetivos 
e resumos, com o intuito de selecionar apenas aquelas que abordam a temática 
delimitada neste estudo. Após esse momento, procedeu-se à leitura detalhada 
das pesquisas, chegando ao quantitativo de 60 trabalhos, sendo 26 teses e 34 
dissertações. Cabe destacar que nesse processo de busca foram desconsidera-
das pesquisas que faziam apenas menção de que os sujeitos participantes da 
pesquisa eram estagiários, ou que a pesquisa envolvia apenas os professores 
formadores da disciplina de estágio supervisionado, entre outras questões que 
se referiam ao fato das pesquisas não apresentarem enquanto objeto de inves-
tigação o estágio supervisionado na formação inicial do professor de Matemá-
tica. As pesquisas que não foram consideradas para a composição de amostra 
deste estudo foram as de: Socorro (2014), Lobo (2018), Pulgatti (2019), Rocha 
(2020), entre outras.

Para apresentação e discussão dos dados, discorreu-se sobre: a ocorrên-
cia por ano, os autores, as Instituições de Ensino Superior (IES) das pesquisas, 
os orientadores, bem como a região brasileira a que se vincula as IES e as te-
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máticas investigadas acerca do estágio supervisionado na formação inicial do 
professor de Matemática. 

Pesquisas brasileiras sobre o estágio supervisionado na formação inicial do 
professor de matemática

Para a apresentação das 60 pesquisas (26 teses e 34 dissertações) encon-
tradas no banco da CAPES, foi organizado o quadro 1, indicando categoria – 
tese ou dissertação –, ano, título, autor, orientador, IES e temática, a fim de que 
seja possível uma melhor percepção dessas pesquisas.

Quadro 1: Teses e dissertações sobre estágio supervisionado na formação inicial de 
professores

Nº

Tese/
Disser-

tação Ano Título Autor

Orientan-
dor/

Coorien-
tador

IES Temática

1 Disser-
tação 1995

Uma experiência 
de estágio supervi-
sionado norteado 
pela modelagem 

Matemática: indí-
cios para uma ação 

inovadora

Doroteya 
Gavanski

Décio 
Pacheco

Univer-
sidade 

Estadual 
do Cen-

tro-Oeste

Mode-
lagem 

Matemá-
tica

2 Disser-
tação 2000

Estágio curricular 
em Matemática 

na perspectiva de 
extensão: estudo de 
uma experiência na 

UFU

Maria 
Teresa 

Menezes 
Freitas

Mari-
lúcia de 

Menezes 
Rodrigues

Univer-
sidade 
Federal 

de Uber-
lândia

Estágio 
na pers-

pectiva de 
extensão

3 Disser-
tação 2004

O estágio curricu-
lar supervisionado 

da licenciatura 
em Matemática 
em um ambiente 
informatizado: 

trabalhando com o 
cabri-Géometre II 
no ensino funda-

mental

Jane 
Mery 

Richter 
Voigt

Maria 
Tereza 

Carneiro 
Soares

Maria Lú-
cia Faria 

Moro

Univer-
sidade 
Federal 

do Paraná

Uso do 
Cabri-
-Géo-

metre no 
estágio
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4 Tese 2006

Estágio supervisio-
nado participativo 
na licenciatura em 
Matemática, uma 
parceria escola-u-
niversidade: res-
postas e questões

Raquel 
Gomes de 
Oliveira

Vinício de 
Macedo 
Santos

Univer-
sidade de 
São Paulo

Estágio 
participa-

tivo

5 Disser-
tação 2007

O estágio su-
pervisionado na 

formação inicial do 
professor de Mate-
mática na ótica de 
estudantes do cur-
so de licenciatura 

em Matemática da 
UEL

Gislaine 
Ales-
sandre 

Passerini

Márcia 
Cristina de 

Costa

Trindade 
Cyrino

Univer-
sidade 

Estadual 
de Lon-

drina

Estágio 
na ótica 

dos licen-
ciandos

6 Disser-
tação 2007

A relação com o 
saber e o estágio 

supervisionado em 
Matemática

Francieli 
Cristina

Agos-
tinett 

Antunes

Sérgio 
de Melo 
Arruda

Univer-
sidade 

Estadual 
de Lon-

drina

Saber 
docente

7 Disser-
tação 2008

O estágio 
supervisionado 
na licenciatura 

em Matemática: 
possibilidades de 

colaboração

José 
Ivanildo 
de Lima

Isabel 
Cristina 

Rodrigues 
de Lucema

Tadeu 
Oliver 

Gonçalves

Univer-
sidade 
Federal 
do Pará

Práticas 
coletivas

8 Disser-
tação 2008

Formação de 
professores de 

Matemática: um 
olhar sobre o 

estágio curricular 
supervisionado

Irace-
ma de 

Miranda 
Oliveira

Ana Lúcia 
Manrique

Pontífica 
Univer-
sidade 

Católica 
de São 
Paulo

Análise 
de docu-
mentos 

do estágio

9 Disser-
tação 2009

Registros escritos 
na formação inicial 

de professores 
de Matemática: 

uma análise sobre 
a elaboração do 

relatório de estágio 
supervisionado

Bruno 
Rodrigo 
Teixeira

Márcia 
Cristina de 

Costa

Trindade 
Cyrino

Univer-
sidade 

Estadual 
de Lon-

drina

Relatório 
de estágio
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10 Tese 2010

Uma proposta 
metodológica para 

a realização do 
estágio supervisio-
nado em um curso 
de formação inicial 
de professores de 
Matemática: limi-
tes e possibilidades

Maria 
Apareci-
da Silva 

Cruz

Marilena 
Bittar

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato 
Grosso 
do Sul

Limites e 
possibili-
dades no 
estágio

11 Disser-
tação 2010

Estágio super-
visonado: uma 

influência na cons-
tituição dos saberes 
e do professor de 
Matemática na 
formação inicial

Claudete 
Marques 
de Me-
deiros

Tadeu 
Oliver 

Gonçalves

Univer-
sidade 
Federal 
do Pará

Saberes 
docentes

12 Disser-
tação 2011

O estágio na 
formação de pro-
fessores presencial 
e a distância: a ex-
periência do curso 
de Matemática da 

UFPel

Nadiane

Feldker-
chr

Maria das 
Graças C. 
S. M. G. 

Pinto

Univer-
sidade 
Federal 

de Pelotas

Experi-
ência do 

estágio no 
formato 
presen-
cial e a 

distância

13 Tese 2012

Um estudo sobre o 
estágio superviso-
nado na formação 
inicial de professo-
res de Matemática 

na Bahia

Maria 
Auxi-
liadora 
Lisboa 
Pires

Iran Abreu 
Mendes

Univer-
sidade 
Federal 
do Rio 
Grande 

do Norte

Estágio 
na Bahia

14 Tese 2012

Estágio supervisio-
nado na formação 
inicial do professor 

de Matemática 
no contexto das 

tecnologias educa-
cionais

Marcelo 
Souza 
Motta

Ismar 
Frango 
Silveira

Univer-
sidade 

Cruzeiro 
do Sul

Estágio 
no con-
texto das 
tecnolo-

gias

15 Tese 2012

A resolução de 
problemas na 

Licenciatura em 
Matemática: análi-
se de um processo 
de formação no 

contexto do estágio 
curricular supervi-

sionado

Marcelo 
Carlos de 
Proença

Nelson 
Antônio 
Pirola

Univer-
sidade 

Estadual 
Paulista 
Júlio de 

Mesquita 
Filho 

(Bauru)

Resolução 
de pro-
blemas 
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16 Disser-
tação 2012

O estágio curricu-
lar supervisionado 

e a decisão do 
licenciado em que-
rer ser professor de 

Matemática

Diego 
Fogaça 

Carvalho

Marinez 
Mene-
ghello 
Passos

Univer-
sidade 

Estadual 
de Lon-

drina

O estágio 
e a deci-
são de ser 
professor

17 Tese 2012

O estágio na 
Licenciatura em 
Matemática: Um 
espaço de forma-
ção compartilhada 

de professores

José 
Antônio 
Araújo 

Andrade

Cármen 
Lúcia 
Bran-

caglion 
Passos

Univer-
sidade 
Federal 
de São 
Carlos

Formação

compar-
tilhada 

entre es-
tágiarios e 
professo-

res

18 Tese 2013

O estágio su-
pervisionado e o 
desenvolvimento 
profissional de 

futuros professores 
de Matemática: 
uma análise a 

respeito da iden-
tidade profissional 

docente

Bruno 
Rodrigo 
Teixeira

Márcia 
Cristina 
de Costa 
Trindade 
Cyrino

Univer-
sidade 

Estadual 
de Lon-

drina

Identi-
dade

profissio-
nal

19 Disser-
tação 2013

Diário no Google 
Docs: possibili-

dades de reflexão 
sobre a prática de 
estágio curricular

Ana Pau-
la silva de 
Almeida

Claudi-
nei de 

Camargo 
Sant’Ana

Universi-
dade Es-
tadual do 
Sudoeste 
da Bahia

Constru-
ção de 
diário e 
reflexão 

do estagi-
ário

20 Tese 2013

A Formação inicial 
de Professores de 
Matemática em 

Atividades Inves-
tigativas durante o 

Estágio

Lenio 
Fernan-
des Levy

Tadeu 
Oliver 

Gonçalves

Univer-
sidade 
Federal 
do Pará

Atividade

investiga-
tiva

21 Tese 2014
Docência de Ma-
temática: constru-
ções identitárias

Zenilton 
Gondim 

Silva

Tânia 
Cristina 
Rocha 

Silva Gus-
mão

Universi-
dade Es-
tadual do 
Sudoeste 
da Bahia

Identi-
dade

profissio-
nal

22 Disser-
tação 2014

Estágio supervisio-
nado e a formação 
inicial do professor 

de Matemática: 
saberes docentes e 

afetividade

Angelita 
de Souza 

Leite

Jorge 
Costa do 

Nascimen-
to

Universi-
dade Es-
tadual do 
Sudoeste 
da Bahia

Saberes 
docentes
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23 Disser-
tação 2014

Um panorama das 
pesquisas sobre as 
práticas de estágio 
curricular supervi-
sionado em Mate-
mática nas regiões 
norte, nordeste e 
centro-oeste do 

Brasil

Edinalva 
da Cruz 
Teixeira 

Sakai

Patrícia 
Sandalo 
Pereira

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato 
Grosso 
do Sul

Pano-
rama de 

pesquisas 
sobre 

estágio

24 Disser-
tação 2014

Estágio super-
visionado: o 

planejamento 
compartilhado 

como organizador 
da atividade peda-

gógica

Maria 
Marta da 

Silva

Welling-
ton Lima 

Cedro

Univer-
sidade 
Federal 

de Goiás

Plane-
jamento 

comparti-
lhado

25 Disser-
tação 2015

O estágio curricu-
lar supervisionado 
na Licenciatura em 

Matemática: um 
estudo sobre sobre 
a formação de fu-
turos professsores

Ester 
Vellar 
Krause

Denise 
Nascimen-
to Silveira

Diogo 
Franco 
Rios

Univer-
sidade 
Federal 

de Pelotas

Forma-
ção dos 
futuros 

professo-
res

26 Tese 2015

Perscrutando 
Diários de Aulas 

de Matemáti-
ca do Estágio 

Supervisionado da 
Licenciatura em 
Matemática: reo-

rientando histórias 
e investigações

Marcos 
Antonio 
Goncal-

ves Junior

Dione 
Lucchesi 
de Carva-

lho

Univer-
sidade 

Estadual 
de Cam-

pinas

Diários 
de aula no 

estágio

27 Tese 2015

A recontextualiza-
ção pedagógica de 

materiais curri-
culares educati-
vos operada por 

futuros professores 
de Matemática no 
estágio de regência

Thaine 
Souza 

Santana

Jonei 
Cerqueira 
Barbosa

Univer-
sidade 
Federal 

da Bahia

Materiais

curricula-
res educa-

tivos

28 Disser-
tação 2015

A influência de 
organizações didá-
ticas no trabalho 
matemático dos 
estagiários da 

licenciatura: um 
estudo da função 

exponencial

Rita 
Lobo 
Freitas

Saddo Ag. 
Almou-

loud

Pontifícia 
Univer-
sidade 

Católica 
de São 
Paulo

Organi-
zação de 
didáticas 

sobre 
função 

exponen-
cial
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29 Disser-
tação 2015

Os estágios 
supervisionados e 
prática de ensino 
à luz das novas 

diretrizes curricu-
lares nacionais para 

formação inicial 
e continuada de 
professores da 

Educação Básica

Aluska 
da Silva 
Matias

Silvana 
Cristina 

dos Santos

Universi-
dade Es-
tadual da 
Paraiba

Ações do 
estágio a 
partir das 

DCNs

30 Tese 2015

O processo de 
aprender a dialogar 
por futuros profes-

sores de Mate-
mática com seus 
alunos no estágio 
supervisionado

Raquel 
Milani

Ole Sko-
vsmose

Univer-
sidade 

Estadual 
Paulista 
Júlio de 

Mesquita 
Filho 
(Rio 

Claro)

Relação 
de diálo-
go entre 

estagiário 
e alunos

31 Disser-
tação 2016

História de vida e 
formação docente: 
o estágio supervi-
sionado no curso 
de Licenciatura 
em Matemática 
da Universidade 

regional do Cariri-
-URCA

Francisco 
Ronald 
Feitosa 
Moraes

Paulo 
Meireles 
Barguil

Univer-
sidade 
Federal 

do Ceará

Histórias 
de vida e 
formação 
docente

32 Tese 2017

Práticas investiga-
tivas na forma-
ção de futuros 
professores de 
Matemática

Gerson 
Ribeiro 
Bacury

Tadeu 
Oliver 

Gonçalves

Univer-
sidade 
Federal 
do Pará

Práticas

investiga-
tivas

33 Tese 2017

Práticas epistemo-
lógicas de estágios 

curriculares de 
Matemática: o caso 
da produção cien-
tífica e pedagógica 
de um Programa 

de Pós-Graduação 
em Educação em 
Ciências e Mate-

mática

Sandra do 
Socor-
ro de 

Miranda 
Neves

Rosália 
Maria 

Ribeiro 
Aragão

Univer-
sidade 
Federal 
do Pará

Práticas 
epistemo-

lógicas
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34 Disser-
tação 2017

Aspectos de resili-
ência apresentados 
por licenciandos 

no âmbito do está-
gio supervisionado 

e a relação com 
o professor como 
fortalecedor deste 

processo

Cintia 
Rafaela 
Oliveira 
Santos

Ana Lúcia 
Leal

Univer-
sidade 
Federal 
de Per-

nambuco

Aspectos 
de resili-
ência dos 
estagiá-

rios

35 Tese 2017

Estágio curricular 
supervisionado na 
Licenciatura em 
Matemática: um 

componente curri-
cular em discussão

Iara Zim-
mer

Sílvia Dias 
Alcântara 
Machado

Pontífícia 
Univer-
sidade 

Católica 
de São 
Paulo

Estágio

supervi-
sionado 

nas licen-
ciaturas

36 Disser-
tação 2017

O estágio  supervi-
sionado a distância: 
proposta, organi-

zação e

Prática no contexto 
da Licenciatura 

em Matemática a 
distância da UFV

Layla 
Julia 

Gomes 
Matos

Silvana 
Claudia 

dos Santos

Univer-
sidade 
Federal 

de Viçosa

Estágio 
supervi-
sionado 

em curso 
a distân-

cia

37 Disser-
tação 2017

Os saberes docen-
tes mobilizados e 
desenvolvidos no 
estágio curricular 

supervisiona-
do do curso 
de Licenciatura em 
Mate\\mática do 
IFMT- Campo    
Novo do Parecis

Vera 
Cristina 
de Qua-

dros

Maria 
Elizabete 
Rambo 

Kochhann

Universi-
dade do 
Estado 
de Mato 
Grosso 
– UNE-
MAT

Saberes 
docentes

38 Disser-
tação 2017

A mobilização de 
saberes docentes 

no estágio supervi-
sionado: contribui-

ções na/para a

Formação de  
futuras professoras 

de Matemática

Jessica 
Mistura 
Zanon

Maria 
Elizabete 

Souza 
Couto

Univer-
sidade 

Estadual 
De Santa 

Cruz

Saberes 
docentes
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39 Disser-
tação 2017

Tecendo a consti-
tuição identitária 
do professor de 

Matemática narra-
do nos memoriais

Vanessa 
Suligo 
Araujo 
Lima

Maria 
Elizabete 
Rambo 

Kochhann

Universi-
dade do 
Estado 
de Mato 
Grosso  
–    UNE-
MAT

Identida-
de profis-

sional

40 Disser-
tação 2018

Influência de 
fatores significati-
vos para o estágio 
supervissionado 
na Licenciatura 
em Matemática 
no municipio de 

Fortaleza/CE

Jáderson 
cavalcante 

Silva

Adriana 
Eufrásio 

Braga

Nicolino 
Trompieri 

Filho

Univer-
sidade 
Federal 

do Ceará

Influên-
cias de 
fatores 
para o 
estágio

41 Tese 2018

Constituindo-se 
professor de Ma-
temática: relações 
estabelecidas no 
estágio curricular 
supervisionado 

determinante da 
aprendizagem da 

docência

Patricia 
Perlin

Anemari 
Roesler 
Luersen 
Vieira 
Lopes

Univer-
sidade 
Federal 

de Santa 
Maria

Identida-
de profis-

sional

42 Tese 2018

Entre viagens e 
viajantes: compre-
endendo espirais 
de experiências 

de licenciadas em 
Matemática no 

Estágio Curricular 
Supervisionado

Roseli 
Araujo 
Barros

Tadeu 
Oliver 

Gonçalves

Univer-
sidade 
Federal 
do Pará

Experi-
ências de 
estagiárias

43 Tese 2018

Criação de 
capítulo de livro 

didático digital no 
Estágio Curricular 

Supervisionado: 
uma análise da 

documentação na 
formação inicial 
do professor de 

Matemática

Rogerio 
da Silva 
Ignacio

Verônica 
Gitirana 
Gomes 
Ferreira

Univer-
sidade 

Anhan-
guera de 

São Paulo

Constru-
ção de 

capítulo 
de livro
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44 Disser-
tação 2018

Investigando as 
emoções e os 

sentimentos de 
Licenciandos em 

situação de estágio 
curricular supervi-

sionado

Aline 
Resende 
Gomes

Pedro 
Donizete 
Colombo 

Junior

Universi-
dade

Fede-
ral do 

Triângulo 
Mineiro

Emoções 
e senti-
mentos 

durante o 
estágio

45 Disser-
tação 2018

De estudante a 
professor: a

formação do futuro 
professor de Mate-
mática no contexto 

do estágio

supervisionado

Thanize 
Bortolini 
Scalabrin

Anemari 
Roesler 
Luersen 
Vieira 
Lopes

Univer-
sidade 
Federal 

de Santa 
Maria

Identi-
dade

profissio-
nal

46 Disser-
tação 2018

Competências e 
habilidades do 

educador matemá-
tico: um diálogo a 
partir do estágio 
supervisionado

Felipe 
da Costa 
Negrão

Alcides 
de Castro 
Amorim 

Neto

Universi-
dade do 

Estado do 
Amazo-

nas

Habili-
dades e 
compe-

tências do 
educador

47 Tese 2018

A construção 
da identidade 
profissional do 
futuro professor 
de Matemática 

formado a distân-
cia no contexto do 

estágio

Priscila 
Kabbaz 
Alves da 

Costa

Dario 
Fiorentini

Carlos 
Miguel 
da Silva 
Ribeiro

Univer-
sidade 

Estadual 
de Cam-

pinas

Identi-
dade

profissio-
nal

48 Tese 2018

Práticas letivas na 
Formação Inicial 

de Professores 
de Matemática: 
contribuições do 
ensino explorató-
rio na construção 
do conhecimento 

profissional

Rodrigo 
Carvalho 

Dias

Maria 
Elisabette 

Brisola 
Brito 
Prado

Univer-
sidade 

Anhan-
guera de 

São Paulo

Conhe-
cimento 

profissio-
nal

49 Disser-
tação 2018

O compartilha-
mento de ações de 
estágio como es-

paço de formação: 
contribuições da 

teoria da atividade

Bruna 
Corso

Flávia 
Dias de 
Souza

Univer-
sidade 
Federal 

do Paraná

Teoria da 
atividade
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50 Tese 2019

Identidade 
Profissional de 

futuros professores 
de Matemática 
no contexto do 

Estágio Curricular 
Supervisionado

Paulo 
Henrique 
Rodrigues

Márcia 
Cristina 
de Costa 
Trindade 
Cyrino

Univer-
sidade 

Estadual 
de Lon-

drina

Identi-
dade

profissio-
nal

51 Tese 2019

Saberes para ensi-
nar Matemática no 
estágio supervisio-
nado da licenciatu-
ra em Matemática 
da UNEMAT – 

Câmpus de Sinop

 (1990-2016)

Celma 
Ramos 

Evange-
lista

Neuza 
Bertoni 
Pinto

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato 
Grosso

Saberes 
docentes

52 Tese 2019

Narrativas e apren-
dizagens da docên-
cia na licenciatura 
em Matemática da 
UNEMAT/Sinop: 
Uma experiência 

no Estágio Super-
visionado

Thielide 
Veronica 
da Silva 
Pavanelli 
Troian

Marilena 
Bittar

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato 
Grosso

Narra-
tivas e 

aprendi-
zagem da 
docência

53 Tese 2019

A atividade de En-
sino de Matemáti-
ca na formação ini-
cial de professores 

para a Educação de 
Jovens e Adultos

Jackelyne 
de Souza 
Medrado

Roberto 
Nardi 

Marisa da 
Silva Dias

Univer-
sidade 

Estadual 
Paulista 
Júlio de 

Mesquita 
Filho 

(Bauru)

Atividade 
de ensino 
na EJA

54 Disser-
tação 2019

O estágio curricu-
lar supervisionado 
de futuros profes-
sores de Matemá-
tica na perspectiva 

colaborativa

Adriane 
Eidram

Patrícia 
Sandalo 
Pereira

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato 

Grosso do  
Sul

Processo 
formativo 
colabora-

tivo

55 Disser-
tação 2019

Estágio curricular 
supervisionado 

em Matemática: 
reflexões e análise 

a partir de um 
processo formativo 

colaborativo

Giovana 
Papacosta

Patrícia 
Sandalo 
Pereira

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato  
Grosso 
do Sul

Processo 
formati-

vo e

colabora-
tivo
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56 Tese 2020

Modelagem Mate-
mática no Estágio 
Pedagógico: uma 
investigação feno-

menológica

Welling-
ton Piveta 
Oliveira

Lilian 
Akemi 
Kato

Universi-
dade Es-
tadual de 
Maringá

Mode-
lagem 

Matemá-
tica

57 Tese 2020

Saberes para a 
docência em Ma-
temática na edu-
cação de jovens e 

adultos: um estudo 
com licenciandos 
de Matemática 

durante o estágio 
supervisionado

Cesar 
Cristiano 
Belmar

Gladys 
Denise 

Wielewski

Univer-
sidade 
Federal 
de Mato 
Grosso

Saberes 
docentes 
na EJA

58 Disser-
tação 2020

Os sentidos  
atribuídos por um 

licenciando de 
Matemática à

atividade de 
estágio

Giane 
Rodrigues

Patricia 
Rosana 
Linardi

Univer-
sidade 
Federal 
de São 
Paulo

Sentidos 
atribuídos 
no estágio

59 Disser-
tação 2020

Compreensões 
Históricas das 
disciplinas de 

Estágio Curricular 
Supervisionado no 
curso de Licencia-

tura em Mate-
mática da UFMG 

(1968-1994)

Mariana 
Lima 
Vilela

Filipe 
Santos 

Fernandes

Univer-
sidade 
Federal 

de Minas 
Gerais

Com-
preensão 
históricas 
sobre o 
estágio

60 Disser-
tação 2020

O processo de 
identificação 

profissional de 
futuros professores 
e sua relação com 
o saber: um olhar 
sobre os estágios 
supervisionados

Mônica 
Teles 

Santos de 
Oliveira

Maria 
Batista 
Lima

Univer-
sidade 

Federal 
de Sergipe

Identi-
dade

profissio-
nal

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações das pesquisas disponibilizadas 
na CAPES. 

Colombo e Ballão (2014, p. 174) mencionam que o estágio foi estabele-
cido nas faculdades no final da década de 1960, sendo definida a “importância 
do estágio para o aperfeiçoamento do ensino, criando condições favoráveis ao 
entrosamento entre a escola e a empresa”. Os autores afirmam, ainda, que a Lei 
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nº 5.692/71 (LDB), preconizou “a profissionalização a toda escola secundária 
nacional, evidenciando a necessidade do estágio como elemento complemen-
tar à formação do educando” (COLOMBO; BALLÃO, 2014, p. 175). 

Embora a discussão sobre o estágio supervisionado “venha recebendo a 
atenção dos pesquisadores desde a década de 70” (Fiorentini et al., 2002, p. 6), 
a primeira pesquisa encontrada no banco da CAPES que trata especificamente 
sobre essa temática da formação inicial do professor de Matemática foi desen-
volvida somente na década de 1990, que é a de Gavanski (1995). 

Fiorentini et al (2002), em um levantamento de pesquisas sobre forma-
ção de professores que ensinam Matemática, também identificou o estudo de 
Gavanski (1995) como sendo o primeiro a ter como temática central o estágio 
supervisionado na formação inicial do professor de Matemática e o segundo 
se trata da pesquisa realizada por Freitas (2000). Na primeira investigação os 
estagiários trabalharam com modelagem Matemática e a segunda abordou a 
constituição dos saberes docentes. 

Verificou-se, em relação às ocorrências das demais pesquisas, que 
existem mais estudos realizados no ano de 2018, com dez pesquisas. Nos 
demais anos que integram o recorte temporal de 1995 a 2020, percebe-se 
que há uma oscilação em relação à quantidade de pesquisas. Por sua vez, 
nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 e 2005 não foram 
identificadas pesquisas sobre o estágio supervisionado na formação inicial 
de professores de Matemática. 

No que diz respeito às IES das pesquisas às quais os programas se 
vinculam, destacam-se as seguintes instituições: UFPA, com seis pesquisas 
(Lima, 2008; Medeiros, 2010; Levy, 2013; Bacury, 2017; Neves, 2017; Bar-
ros, 2018); UEL, com seis pesquisas (Passerini, 2007; Antunes, 2007; Tei-
xeira, 2009; Carvalho, 2012; Teixeira, 2013; Rodrigues, 2019); UFMS, com 
quatro (Cruz, 2010; Sakai, 2014; Eidran, 2019; Papacosta, 2019); UESB, 
com três (Almeida, 2013; Silva, 2014; Leite, 2014); UFMT, com três 
(Evangelista, 2019; Troian, 2019; Belmar, 2020); e PUC, com três (Olivei-
ra, 2008; Freitas, 2015; Zimmer, 2017). As outras 28 IES apresentaram um 
quantitativo que varia entre uma e duas pesquisas.



126

Um ponto que chama atenção é que Teixeira (2009; 2013) desenvol-
veu tanto a dissertação, quanto a tese acerca do estágio supervisionado na 
formação inicial do professor de Matemática na Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). Outro fato a ser destacado é que embora no título da tese 
de Mestrado (2019) não seja mencionado sobre o estágio supervisionado, 
a pesquisa aborda no problema de investigação e objetivo sobre o estágio 
supervisionado no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na 
formação inicial do professor de Matemática. 

Em relação à distribuição geográfica das 33 IES identificadas, foi orga-
nizado o quadro 2 para uma melhor compreensão.

Quadro 2: Distribuição geográfica das IES dos programas de pós-graduação em que 
foram defendidas as teses e dissertações que versam sobre estágio supervisionado na 
formação inicial de professores

Região 
brasileira IES

Quantida-
de de IES 
por região

Total de 
pesquisas 
por região

Norte UFPA; UEA 2 7

Nordeste UFRN; UESB; UFBA; UFPB; UFC; 
UFPE; UESC; UFS 8 11

Centro-
-Oeste UFMS; UFG; UNEMAT; UFMT 4 10

Sudeste 

UFU; USP; PUC (São Paulo); UNI-
CSUL; UNESP (Bauru); UFSCar; 
UNICAMP; UNESP (Rio Claro); UFV; 
UFTM; UFMG; UNIAN; UNIFESP

13
18

Sul UNICENTRO; UFPR; UEL; UFPel; 
UFSM; UEM 6 14

Total ------------------------------------------------ 33 60

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações das pesquisas. 

Com isso, verifica-se que a região Sudeste apresenta o maior número de 
pesquisas e de IES. Das 13 IES, é possível observar que a maioria é pública, 
sendo que as instituições particulares são apenas PUC/SP, UNIAN e UNIC-
SUL. Cabe destacar, ainda, que as demais IES situadas nas outras quatro regi-
ões são todas públicas. Isso mostra que as instituições públicas, a partir de seus 
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programas de pós-graduação, têm buscado compreender como o estágio su-
pervisionado está sendo oportunizado na formação inicial do professor de Ma-
temática, bem como suas contribuições, desafios/dificuldades e várias outras 
dimensões formativas do estágio nos cursos de Licenciatura em Matemática. 

A região Norte apresenta o menor quantitativo de pesquisas e de IES. 
Tal dado evidencia a necessidade de ampliar significativamente as pesquisas, 
especialmente nessa região, haja vista que é a maior do Brasil no que tange à 
extensão territorial. Além do mais, em cada um dos seus sete estados há vários 
cursos de Licenciatura em Matemática (presencial/a distância), que possuem 
suas especificidades regionais e, portanto, os estudos acerca dos estágios super-
visionados devem contemplar essa conjuntura, uma vez que existem poucos 
elementos sobre o estágio supervisionado na formação inicial do professor de 
Matemática da região Norte do país, já que as pesquisas encontradas se con-
centram somente em duas IES, uma no estado do Pará e outra, no Amazonas.

Considera-se que essa disparidade quanto à quantidade de pesqui-
sas por região, dentre outros fatores, pode estar relacionada ao número de 
programas de pós-graduação distribuídos pelo território brasileiro. Tomando 
como base o sistema GEOCAPES para o ano de 2016, quanto à distribuição 
dos 4.177 programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, é notável a 
assimetria, uma vez que 1875 (45%) programas estão localizados no Sudeste; 
889 (21%), no Sul; 846 (20%), no Nordeste; 340 (8%), no Centro-Oeste; e 
227 (5%), no Norte1.

Ao analisar quem tem orientado as pesquisas que abordam sobre o es-
tágio supervisionado na formação inicial de professores de Matemática, iden-
tificou-se que os pesquisadores com o maior número de orientações são: Tadeu 
Oliver Gonçalves (cinco), Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino (quatro), 
Patrícia Sândalo Pereira (três) e Maria Elizabete Rambo Kochhan (duas).

Por fim, outro ponto a ser mencionado se refere às temáticas que fo-
ram investigadas nas pesquisas acerca do estágio supervisionado. Assim sendo, 

1 Informações disponíveis no portal GEOCAPES. Sistema de Informações Georreferen-
ciadas da CAPES. Disponível em: <https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>. Acesso 
em: nov. 2021.
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identificou-se um maior destaque para: identidade profissional, com oito pes-
quisas (Teixeira, 2013; Silva, 2014; Lima, 2017; Perlin, 2018; Scalabrin, 2018; 
Costa, 2018; Rodrigues, 2019; Oliveira, 2020), e saberes docentes, com sete 
estudos (Antunes, 2007; Medeiros, 2010; Leite, 2014; Zanon, 2017; Quadros, 
2017; Evangelista, 2019; Belmar, 2020); 

Nos últimos anos, tem sido dada ênfase a essas temáticas no desenvol-
vimento de pesquisas que abrangem a formação inicial do professor de Mate-
mática. A partir dos estudos identificados, há indícios de que a discussão sobre 
a identidade profissional começa a ser delimitada em contextos específicos do 
curso de Licenciatura em Matemática, no caso no estágio supervisionado. 

 A identidade profissional “é a forma como os professores definem a si 
mesmos e aos outros. É uma construção do ‘si mesmo’ profissional que evolui 
ao longo da carreira docente e que pode achar-se influenciado pela escola, pe-
las reformas e pelos contextos políticos [...]” (Lasky, 2005 apud Garcia, 2009, p. 
112). Nessa perspectiva, a identidade profissional se constitui em “um processo 
evolutivo de interpretação e reinterpretação de experiências, uma noção que 
coincide com a ideia de que o desenvolvimento dos professores nunca para e é 
visto como uma aprendizagem ao longo da vida” (Garcia, 2009, p. 112). 

Quanto aos saberes docentes que podem ser mobilizados na prática, há 
na literatura uma variedade de categorias sistematizadas por diferentes autores 
(Gauthier et al., 1998; Pimenta, 1998; Tardif, 2014; entre outros). Pesquisas e 
debates sobre a referida temática no estágio supervisionado são importantes na 
medida que oportunizam reflexões sobre a necessidade de ter um repertório de 
saberes necessários à profissão, evidenciando os diferentes tipos de saber, assim 
como reflexões sobre a profissionalização e a identidade docente.

Considerações finais

Neste estudo, teve-se por objetivo inventariar teses e dissertações de 
programas brasileiros de pós-graduação que têm como foco de investigação 
o estágio supervisionado na formação inicial de professores de Matemática. 
Com o mapeamento realizado no banco da CAPES, foi identificado um total 
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de 60 pesquisas (26 teses e 34 dissertações). Essas pesquisas estão situadas no 
recorte temporal de 1995 a 2020. 

Dentre os principais aspectos acerca do panorama dessas pesquisas, ob-
servou-se que: 2018 foi o ano com o maior quantitativo de pesquisas; as IES 
que mais se destacam quanto ao quantitativo de pesquisas são a UFPA (região 
Norte) e a UEL (região Sul); a região geográfica que apresenta o maior nú-
mero de pesquisas e de IES às quais se vinculam os programas em que essas 
pesquisas foram realizadas é o Sudeste e, por sua vez, a região que tem o menor 
número de pesquisas e de IES é a Norte; as temáticas que foram mais investi-
gadas são: identidade profissional e saberes docentes. 

A construção desse panorama é importante na medida que possibilitou 
um olhar sobre o quê (temáticas), onde (IES/região geográfica) e por quem 
(autores/orientadores) foram realizadas pesquisas sobre o estágio supervisio-
nado na formação inicial do professor de Matemática. Assim, espera-se que 
este estudo contribua, no sentido de divulgar essas pesquisas e de evidenciar as 
temáticas que precisam ser mais investigadas, a fim de que se tenha subsídios 
para compreender o estágio supervisionado como instância formativa na for-
mação inicial do professor de Matemática.
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CAPÍTULO 7

UM ESTUDO DE TESES E DISSERTAÇÕES QUE ABORDAM 
A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO INI-
CIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA (2007-2019)

Marcelo Orlando Sales Pessim

Eliana Alves Pereira Leite

Introdução

Este estudo teve por objetivo apresentar um panorama de teses e dis-
sertações sobre a avaliação da aprendizagem na formação inicial do professor 
de matemática. O interesse por tal investigação foi motivado pela pesquisa 
de mestrado, que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR), Campus de Ji-Paraná, e tem por objeto de estudo a construção do 
conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem nos cursos presenciais de 
Licenciatura em Matemática de Rondônia.

Nesse sentido, é fundamental conhecer o que a comunidade de pesquisa-
dores em Educação Matemática tem produzido sobre tal temática, já que Charlot 
(2006, p. 17) chama atenção para o fato de que as pesquisas educacionais no Brasil 
e na França “carecem de memória. A principal consequência disso é que refazemos 
continuamente as mesmas teses, as mesmas dissertações, sem sabermos o que foi 
produzido anteriormente”. Tal situação se constitui em um obstáculo para o pro-
gresso e o desenvolvimento da pesquisa, independentemente da área. 

Desenvolver estudos que se proponham a fazer levantamentos se faz 
necessário, uma vez que oportunizam identificar e analisar a produção científi-
ca de um determinado tema situado em uma área de conhecimento, o que pos-
sibilita evidenciar temáticas recorrentes, pouco investigadas, temáticas silen-
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ciadas, enfoques teóricos, metodológicos e interpretativos e analíticos, dentre 
outros aspectos, contribuindo, assim, para a promoção de reflexões e análises 
acerca da produção em diferentes áreas de conhecimento, o que permite um 
avanço qualitativo no crescimento da área. 

Desse modo, espera-se que este estudo forneça elementos para o campo 
da Educação Matemática sobre a produção acerca da avaliação da aprendiza-
gem na formação inicial do professor de Matemática.

Este artigo foi organizado em quatro momentos. Inicialmente, foi abor-
dada uma discussão teórica sobre a formação inicial do professor de Matemática 
e a construção do conhecimento sobre a avaliação da aprendizagem nesse espa-
ço formativo. No segundo momento, foram explicitados os encaminhamentos 
metodológicos deste estudo. Posteriormente, no terceiro momento, foram apre-
sentadas as pesquisas identificadas no mapeamento, buscando evidenciar uma 
perspectiva interpretativa dos dados. Por fim, no quarto momento, a tessitura de 
algumas considerações a respeito do que foi obtido enquanto resultado. 

Conhecimento sobre avaliação da aprendizagem na formação inicial do 
professor de Matemática

A formação do professor se constitui em um processo contínuo e não 
linear (Mizukami et al., 2010; Passos et al., 2006), que ocorre em diferentes mo-
mentos de sua trajetória. Dentre esses vários contextos que integram a formação 
do professor, há a formação inicial, que possibilita diferentes experiências, de 
natureza teórica e prática, oportunizando a construção de saberes, habilidades, 
competências e conhecimentos que são fundamentais à identidade e ao desen-
volvimento profissional, bem como na sistematização de repertório docente.

Nesse sentido, a formação inicial é um espaço formal, que tem por fi-
nalidade a sistematização de conhecimentos profissionais necessários para a 
atuação do professor. Tais conhecimentos, como destaca Leite (2016, p. 43), 
são: “do currículo, da área específica, didático-pedagógico, avaliação, de como 
organizar e gerir uma sala de aula, entre outros”. Segundo Grotti (2017, p. 34), 
esse contexto formativo “inclui aspectos que presumem a preparação de um 
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profissional capaz de refletir, interpretar, questionar e melhorar sua prática”. 
Para que o professor adquira essas habilidades, a formação inicial deve se preo-
cupar em proporcionar uma “sólida formação científica relativa aos conteúdos 
que ele trabalha; uma formação pedagógica adequada a esse trabalho, voltada 
ao ensino significativo, além de conhecimentos e reflexões acerca de questões 
de cunho sociopolítico-cultural que permeiam o contexto educativo e social 
em que atua” (Grotti, 2017, p. 34).

Em um repertório de conhecimentos profissionais da docência constru-
ído na formação inicial, deve-se oportunizar a categoria de conhecimento sobre 
a avaliação da aprendizagem, haja vista que esse é um dos conhecimentos reque-
ridos na atuação do professor, pois quando se reflete acerca dos conhecimentos 
necessários ao professor de matemática, assim como Serrazina (2012, p. 66) con-
sidera, “não basta ao professor saber a matemática que ensina, mas tem também 
de saber como a ensinar e como avaliar as aprendizagens que daí resultam”.

Para Haydt (2011, p. 209), a avaliação no âmbito escolar é um com-
ponente do ensino que “fornece informações ao aluno para melhorar sua 
aprendizagem e dá elementos ao professor para aperfeiçoar seus procedi-
mentos didáticos”. Logo, a avaliação proporciona ao professor muito mais 
que indicativos da aprendizagem, ela propicia, portanto, verificar se os ob-
jetivos estão sendo alcançados por todos os alunos e, consequentemente, 
direcionar estratégias didáticas, a fim de que todos tenham acesso ao con-
teúdo que está sendo ensinado.

Daí a relevância do professor ter o conhecimento do que, do quando e 
como avaliar a aprendizagem de seus alunos. A construção de um repertório 
que integre a categoria de conhecimento sobre a avaliação é composta por um 
amálgama de aspectos que devem ser contemplados nesse processo construtivo 
que ocorre em diferentes contextos e que integram a trajetória de formação do 
professor de matemática. A ênfase em fornecer marcos de referência sobre essa 
categoria de conhecimento na formação inicial decorre do fato de que, ao ve-
rificar em pesquisas que investigaram o professor de matemática em início de 
carreira, observa-se que entre os problemas enfrentados por esses profissionais 
está o de como avaliar, conforme evidenciado por Leite (2016).
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Quanto à formação do professor acerca do conhecimento da avaliação, 
Hoffmann (2005, p. 71) problematiza que a construção desse conhecimento 
se constitui como “um dos desafios atuais da educação”. Esse desafio mencio-
nado por Hoffmann (2005) se refere à concepção da avaliação a partir de uma 
perspectiva construtiva, visto que durante toda a trajetória escolar os alunos são 
frequentemente avaliados de forma excludente, em que a avaliação não cumpre 
o seu verdadeiro papel. Portanto, a temática da avaliação na formação inicial 
de professores tem ficado aquém, uma vez que “é sabido que a atenção a essa 
área, em cursos de formação, é frequentemente descuidada ou desarticulada 
da realidade do contexto educacional, reduzindo-se a um estudo superficial 
de modelos teóricos da avaliação e à análise crítica do seu caráter ideológico” 
(Hoffmann, 2005, p. 71).

Sendo assim, o estudo da temática da avaliação na formação inicial de 
professores não deve focar somente nos modelos teóricos, mas redimensionar 
a temática, ultrapassando os aspectos históricos, assim como a crítica ao pro-
cesso classificatório da avaliação. Para esse redimensionamento do estudo da 
avaliação, Hoffmann (2005, p. 70) elucida que se faz necessário o aprofunda-
mento “sobre concepções teóricas e metodológicas de uma avaliação contínua 
e qualitativa, em cursos de formação de professores, sem censura de discutir a 
complexa realidade educacional de nossas escolas”.

Nesse sentido, Luckesi (2011, p. 25) destaca que “aprender a avaliar” sig-
nifica “aprender os conceitos teóricos sobre avaliação, mas concomitante a isso, 
aprender a praticar a avaliação, traduzindo-a em atos do cotidiano”. Cabe às ins-
tituições de Ensino Superior possibilitarem, em seus programas de ensino e com-
ponentes curriculares, o conhecimento da avaliação e da sua efetivação na prática, 
afinal, a busca pela superação do modelo tradicional de avaliação da aprendizagem 
matemática no contexto educacional requer mudanças nas estruturas formativas, 
principalmente na formação inicial dos professores de matemática. 

A avaliação concebida a partir de uma perspectiva tradicional tem o 
termo avaliar “constantemente associado a expressões como: fazer prova, fazer 
exames, atribuir nota, repetir ou passar de ano. Esta associação, tão frequen-
te em nossas escolas, é resultante de uma concepção pedagógica arcaica, mas 
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tradicionalmente dominante” (Haydt, 2011, p. 286). Por sua vez, em uma pers-
pectiva contemporânea, a avaliação assume “novas funções, pois é um meio 
de diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos propostos para o 
processo ensino-aprendizagem estão sendo atingidos” (Haydt, 2011, p. 287).

A respeito da função que a avaliação deve assumir no processo de ensi-
no-aprendizagem, Álvarez Méndez (2002, p. 16) elucida que “a avaliação faz 
parte de um continuum e, como tal, deve ser processual, contínua, integrada no 
currículo e, com ele, na aprendizagem. Não são tarefas discretas, descontínuas, 
isoladas, insignificantes em seu isolamento; tampouco é um apêndice do ensi-
no”. Além disso, Hoffmann (1993, p. 18) define que:

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos impul-
siona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua reali-
dade, e acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória de 
construção do conhecimento. Um processo interativo, através do qual edu-
candos e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar 
no ato próprio da avaliação.

Portanto, considera-se que a avaliação, nessa perspectiva, deve ser opor-
tunizada na formação inicial, que tem um papel central na construção de co-
nhecimentos e concepções que subsidiarão a prática do futuro professor, em 
especial o conhecimento que se refere à avaliação da aprendizagem.

Metodologia

Metodologicamente, a presente pesquisa é de abordagem qualitativa e 
do tipo exploratório e bibliográfico. Quanto à abordagem qualitativa, Bogdan e 
Biklen (1994) explicitam características como: o pesquisador é o principal ins-
trumento; os dados são predominantemente descritivos; a preocupação com o 
processo é maior que com o produto. Considera-se o pesquisador como o prin-
cipal instrumento, visto que é ele que faz a busca e acessa o material de análise, 
neste caso, as pesquisas (teses e dissertações) que têm por enfoque a avaliação 
da aprendizagem na formação inicial do professor de Matemática. Isso possi-
bilita a obtenção dos dados necessários para contemplar o objetivo estabelecido 
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no estudo. Nesse processo, chega-se aos dados descritivos, por se tratar de uma 
perspectiva interpretativa de teses e dissertações com intuito de evidenciar um 
panorama que destaque as características e conteúdos dessas pesquisas.

Quanto ao caráter exploratório da pesquisa, o objetivo é de tornar mais 
explícito o problema e criar um conjunto de ideias sobre o tema pesquisado 
(Gil, 2008). Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 69) explicitam que o caráter ex-
ploratório de uma pesquisa está em quando o pesquisador “resolve realizar um 
estudo com o intuito de obter mais informações ou dados mais esclarecedores 
e consistentes sobre ela”.

A pesquisa do tipo bibliográfica “é desenvolvida a partir de material 
já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 
2008, p. 50). Portanto, buscou-se fazer um levantamento de teses e disserta-
ções que abordam a temática da formação inicial do professor de matemática, 
com foco na avaliação da aprendizagem como sendo um conhecimento a ser 
construído nesse espaço formativo. Desse modo, considerou-se como fonte de 
acesso a essas pesquisas os bancos de teses e dissertações dos portais da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).

Para o processo de busca das pesquisas nas duas plataformas foram 
utilizados os seguintes descritores: avaliação na formação inicial, avaliação na 
Licenciatura em Matemática, avaliação da aprendizagem na formação inicial, 
avaliação, avaliação no ensino da Matemática e avaliação em Matemática. 

O levantamento das pesquisas no banco de teses e dissertações da CA-
PES teve início no mês de outubro de 2019. Após tal levantamento, verificou-
-se um quantitativo bem reduzido de estudos, o que motivou proceder à busca 
de teses e dissertações no BDTD, o que foi iniciado no mês de fevereiro de 
2020 e finalizado em maio de 2020. 

Durante o processo de busca foram selecionadas 23 pesquisas. Após a 
busca dos trabalhos, procede-se a uma leitura minuciosa, com exceção de duas 
pesquisas que não foram encontradas nos sítios das plataformas, por se trata-
rem de pesquisas realizadas no ano de 1998, que foram a de Carvalho (1998), 
com o título Avaliação em matemática e implicações na formação docente; e a 
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pesquisa de Berger (1998), intitulada: Avaliação da aprendizagem: controle, 
acompanhamento, autonomia? O discurso e a prática da avaliação da aprendi-
zagem no curso de formação de professores. 

Assim, obteve-se o quantitativo de sete pesquisas que tratam sobre a 
avaliação da aprendizagem na formação inicial do professor de Matemática, 
sendo cinco dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. 

A apresentação, a interpretação e a discussão dos dados ocorreram a 
partir de três eixos temáticos: Aspectos gerais das pesquisas, Objetivo geral e 
encaminhamentos metodológicos e resultados. 

Aspectos gerais de pesquisas brasileiras que abordam a avaliação da apren-
dizagem na formação inicial do professor de Matemática

Inicialmente, foram discutidos os aspectos gerais das pesquisas encontra-
das, a saber: ano e título da pesquisa, nome do autor, nome do orientador, 
modalidade da pesquisa (tese ou dissertação), Instituições de Ensino Superior 
(IES), bem como as regiões brasileiras em que estão alocadas. Desse modo, 
organizou-se o quadro 1 para melhor visualização das pesquisas. 

Quadro 1 – Relação de Teses e Dissertações que abordaram sobre a avaliação da 
aprendizagem na formação inicial do professor de matemática.

Ano Autor(a) Titulação Instituição Orienta-
dor(a) Título

2007
Edina 
Coleta 

Santiago
Mestrado UFMT Marta Maria 

Pontin Darsie

Concepções e prá-
ticas avaliativas de 
professores forma-
dores e de acadê-
micos futuros pro-
fessores, em curso 
de Licenciatura de 
Matemática

2010
Eliene 

Valentim 
da Silva

Mestrado UFPE Fátima Maria 
Leite Cruz

Representações so-
ciais da avaliação da 
aprendizagem em 
cursos de licenciatu-
ra on-line



140

2014
Nilson 

de Matos 
Silva

Mestrado UFOP Plinio Caval-
canti Moreira

Avaliação: ponte, 
escada ou obstácu-
lo? Saberes sobre as 
práticas avaliativas 
em cursos de licen-
ciatura em matemá-
tica

2017
Clares 

Marcele 
Sada

Douto-
rado PUC-SP Saddo Ag 

Almouloud

A avaliação da 
aprendizagem na 
Licenciatura em 
Matemática: o que 
dizem documentos, 
professores e alunos?

2019
Thais 

Paschoal 
Postingue

Mestrado
UNESP/

Ilha Sol-
teira

Deise Apare-
cida Peralta

Formar para avaliar: 
racionalidade comu-
nicativa e currículos 
de licenciatura em 
matemática

2019
 Niusarte 
Virginia 
Pinheiro

Douto-
rado UFMG Samira Zai-

dan

Avaliação na Licen-
ciatura em Matemá-
tica sob a ótica dos 
discentes: implica-
ções para a apren-
dizagem e para a 
formação como do-
cente

2019 Sirlei 
Janner Mestrado UFMT Marta Maria 

Pontin Darsie

Concepções de ava-
liação da aprendiza-
gem presentes nos 
projetos pedagógicos 
dos cursos – PPC, 
Licenciatura em 
Matemática das ins-
tituições públicas 
de ensino superior 
do estado de Mato 
Grosso - MT

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das pesquisas encontradas nos bancos da CAPES 
e do BDTD.

A partir do quadro 1, foi possível identificar que a primeira pesquisa 
encontrada é de 2007 e é verificada a ausência de pesquisas nos anos de 2008, 
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2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2018, evidenciando a descontinuidade 
de pesquisas sobre a temática investigada. Chama atenção o fato de que a pri-
meira pesquisa, que se trata de uma dissertação de mestrado sobre avaliação da 
aprendizagem na formação inicial do professor de Matemática, foi encontrada 
somente na primeira década do século XXI. A primeira tese de doutorado foi 
identificada uma década depois da primeira pesquisa, ou seja, em 2017. Isso 
mostra que essa é uma temática emergente no campo da Educação Matemáti-
ca e que, portanto, há pesquisadores que têm se debruçado, mais recentemente, 
para compreender sobre esse processo da avaliação no âmbito da Licenciatura 
em Matemática. Destaca-se, ainda, que a pouca quantidade de pesquisas re-
vela a necessidade de que sejam desenvolvidas mais investigações para que se 
possa ter subsídios para compreender como o conhecimento da avaliação da 
aprendizagem tem sido oportunizado para o futuro professor de Matemática.

No que diz respeito às IES em que as pesquisas foram desenvolvidas em 
diferentes tipos de Programas de Pós-Graduação, observa-se a UFMT, com o 
programa em Educação; PUC/SP e UFOP, ambas com programas em Educa-
ção Matemática; UFPE, com Educação Matemática e Tecnológica; UFMG, 
com Educação – Conhecimento e Inclusão Social; e UNESP, com Ensino e 
Processos Formativos.

Quanto à localização geográfica dessas IES, quatro pesquisas estão con-
centradas na região Sudeste do país, sendo que a pesquisa de Silva (2014) 
e de Pinheiro (2019) são do estado de Minas Gerais e de Sada (2017) e de 
Postingue (2019), de São Paulo. Há uma pesquisa (Silva, 2010) pertencente à 
região Nordeste e as pesquisas de Santiago (2007) e de Janner (2019), à região 
Centro-Oeste do país. Não foi localizada nenhuma pesquisa que tenha sido 
desenvolvida em programas das regiões Sul e Norte. 

As pesquisas de Santigo (2007) e de Janner (2019) foram orientadas 
pela Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie, da UFMT, sendo que os demais 
pesquisadores orientadores tiveram, cada um, uma pesquisa sob sua orientação. 
Após a apresentação panorâmica das pesquisas, discorreu-se sobre os objetivos 
e aspectos metodológicos das teses e dissertações. 
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Objetivo e encaminhamentos metodológicos

Neste eixo temático, apresentou-se uma discussão sobre os objetivos e 
os encaminhamentos metodológicos das pesquisas que foram mapeadas. Para 
uma melhor organização, elaborou-se o quadro 2, em que são explicitados os 
seguintes elementos: autor(a), objetivo geral, tipo de pesquisa, contexto da in-
vestigação, sujeitos participantes e instrumento de coleta de dados.

Quadro 2 – Objetivo geral e encaminhamentos metodológicos das pesquisas.

Autor(a)
Objetivo geral/
ou problema de 

pesquisa 

Tipo de 
pesquisa Contexto e sujeitos

Instrumento 
de coleta de 

dados

Santiago 
(2007)

Pesquisar quais 
concepções e prá-
ticas avaliativas são 
expressas como 
conteúdo da forma-
ção de professores 
de matemática no 
curso de Licencia-
tura em Matemá-
tica do UNIVAG 
Centro Universitá-
rio (p. 22). 

Qualitativa 
de cunho 
interpreta-
tivo

Contexto: Curso 
de Licenciatura em 
Matemática oferta-
do pela UNIVAG/
Várzea Grande/MT.

Sujeitos: 3 profes-
sores formadores e 
10 acadêmicos do 
curso de Licenciatu-
ra em Matemática. 

Q ues t ioná-
rios e análise 
documental

Silva

 (2010)

Apreender as re-
presentações so-
ciais da avaliação 
da aprendizagem 
e compreender os 
significados com-
partilhados por 
estudantes em 
formação inicial e 
seus professores-
-formadores (p. 
22).

Qualitativa 
e descritiva

Contexto: Polos de 
apoio presencial da 
Universidade Fede-
ral do Rio Grande 
do Norte e Centro 
Federal de Educa-
ção Tecnológica.

Sujeitos: 129 alu-
nos dos cursos de 
Licenciatura em 
Matemática e 26 
professores-forma-
dores.

Análise do-
c u m e n t a l , 
questionário 
de associação 
livre de pala-
vras.
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Silva

 (2014)

Entender o que 
constitui o saber 
profissional docen-
te sobre avaliação, 
de acordo com os 
programas de for-
mação inicial do 
professor de mate-
mática (p. 16).

Qualitativa

Contexto: Curso 
de Licenciatura em 
Matemática do Ins-
tituto Superior de 
Educação Anísio 
Teixeira da Funda-
ção Helena Anti-
poff.

Sujeitos: 25 for-
mandos do curso 
de Licenciatura em 
Matemática

Questionário 
e entrevista

Sada

 (2017)

Investigar o que 
dizem documen-
tos, professores e 
alunos sobre a ava-
liação da aprendi-
zagem em cursos 
de Licenciaturas 
em Matemática 
em universidades 
brasileiras (p. 31).

Qualitativa

Contexto: 5 Uni-
versidades Federais 
que ofertam o curso 
de Licenciatura em 
Matemática.

Sujeitos: 50 pro-
fessores, 50 acadê-
micos e 2 pesqui-
sadores da área de 
avaliação da apren-
dizagem. 

Entrevista se-
miestruturada

Pos-
tingue 
(2019)

Analisar diretrizes 
curriculares nacio-
nais que regula-
mentam a forma-
ção de professores 
de matemática, de 
acordo com os pres-
supostos da Teoria 
do Agir Comuni-
cativo de Habermas 
(2012a, 2012b), 
especificamente no 
que se refere à ava-
liação na formação 
inicial de professo-
res (p. 14).

Qualitat i-
va e docu-
mental

Análise docu-
mental



144

Pinheiro 
(2019)

Analisar como os 
graduandos do cur-
so de Licenciatura 
em Matemática 
de uma Instituição 
Federal de Ensino 
Superior (IFES) 
percebem a prá-
tica avaliativa dos 
seus professores de 
disciplinas de con-
teúdo específico, 
bem como quais 
são as implicações 
dessa prática para 
a aprendizagem 
dos conteúdos ma-
temáticos e para a 
formação docente 
desses estudantes 
(p. 8).

Qualitativa, 
descritiva e 
explicativa

Contexto: Curso 
de Licenciatura em 
Matemática de uma 
Instituição Federal 
de Ensino Superior 
(IFES).

Sujeitos: 12 licen-
ciandos.

Análise do-
cumental, ob-
servações de 
atividades di-
dáticas, entre-
vista semies-
t r u t u r a d a , 
roda de con-
versa e grupos 
fechados de 
Facebook e 
WhatsApp

Janner

(2019)

Analisar as con-
cepções de avalia-
ção da aprendiza-
gem presentes nos 
Projetos Pedagó-
gicos dos Cursos – 
PPC, Licenciatura 
em Matemática 
das Instituições 
Públicas de En-
sino Superior do 
Estado de Mato 
Grosso – MT (p. 
20-21). 

Qualitativa 
de análise 
interpreta-
tiva e des-
critiva

Análise docu-
mental

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações disponibilizadas nas pesquisas.

Foi possível verificar em relação ao objetivo geral das pesquisas que foi 
dado um enfoque aos seguintes aspectos do contexto da formação inicial do pro-
fessor de Matemática: Concepções e práticas avaliativas (Santiago, 2007); Con-
cepções de avaliação da aprendizagem ( Janner, 2019); Representações sociais da 
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avaliação da aprendizagem (Silva, 2010); Saber docente sobre a avaliação (Silva, 
2014); Avaliação da aprendizagem (Sada, 2017); Avaliação da aprendizagem a 
partir da perspectiva da Teoria do Agir Comunicativo de Habermas (Postingue, 
2019); e práticas avaliativas nas disciplinas (Pinheiro, 2019). 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, destaca-se que as sete 
pesquisas são de abordagem qualitativa, diferenciando-se apenas no tipo de 
pesquisa, sendo que dois estudos se fundamentaram exclusivamente na análise 
de documentos (Postingue, 2019; Janner, 2019) e os demais foram desenvol-
vidos em campo.  

Em relação aos contextos em que ocorreram as investigações, foram 
identificados cursos de Licenciatura em Matemática, conforme descrito: UNI-
VAG, Várzea Grande/MT (Santiago, 2007); Polos de apoio presencial da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte e do Centro Federal de Educação 
Tecnológica, Pernambuco/PE (Silva, 2010); Instituto Superior de Educação 
Anísio Teixeira da Fundação Helena  Antipoff (Silva, 2014); cinco Univer-
sidades Federais (o pesquisador optou por omitir as instituições e suas loca-
lizações) (Sada, 2017); e uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) 
(Pinheiro, 2019).

Quanto aos sujeitos participantes das pesquisas, verificou-se: acadê-
micos dos cursos de Licenciatura em Matemática, professores formadores e 
pesquisadores da área de avaliação da aprendizagem. As pesquisas que tiveram 
acadêmicos como sujeitos foram: Santiago (2007), Silva (2010), Silva (2014) 
e Sada (2017). Os professores/formadores participaram das pesquisas de San-
tiago (2007), Silva (2010) e Sada (2017). Destaca-se, ainda, que a pesquisa 
de Sada (2017) também teve a participação de dois pesquisadores da área de 
avaliação da aprendizagem.

No que se refere aos principais instrumentos e técnicas utilizados na 
produção de dados, constatou-se a análise documental em cinco pesquisas 
(Santiago, 2007; Silva, 2010; Postingue, 2019; Pinheiro, 2019; Janner, 2019); 
o questionário, em três estudos (Santiago, 2007; Silva, 2010; Silva, 2014); 
e, por fim, a entrevista, que é utilizada em três pesquisas (Silva, 2014; Sada, 
2017; Pinheiro, 2019). 
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A partir da identificação dos aspectos de como as pesquisas foram de-
senvolvidas, buscou-se evidenciar alguns elementos que se referem aos resulta-
dos da avaliação da aprendizagem oportunizada no curso de Licenciatura em 
Matemática.

Resultados das pesquisas: o que é revelado acerca da avaliação da aprendi-
zagem na formação inicial do professor de Matemática?

A discussão desse eixo temático foi organizada em dois momentos. No 
primeiro momento, foram explicitados os principais resultados em relação à 
análise de documentos (PPCs, Diretrizes e Pareceres) e no segundo momento, 
evidenciados os resultados que se referem aos acadêmicos e professores forma-
dores do curso de Licenciatura em Matemática.

Assim, quanto aos resultados da análise de documentos das pesquisas, 
destaca-se que das sete, em seis foi feita análise de documentos. Dentre os 
documentos analisados, há os PPCs, com ênfase nas matrizes curriculares e 
ementas das disciplinas que foram mencionadas em cinco pesquisas (Santia-
go, 2007; Silva, 2014; Sada, 2017; Pinheiro, 2019; Janner, 2019). Tal aspecto 
sinaliza o interesse em buscar compreender como o conhecimento acerca da 
avaliação está sendo construído nos cursos de Licenciatura em Matemática. Já 
a pesquisa de Postingue (2019) analisa os seguintes documentos: Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Su-
perior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica (Brasil, 2015b) 
e as Diretrizes Curriculares para os cursos de Licenciatura e Bacharelado em 
Matemática (Brasil, 2003) e Pareceres (Brasil, 2002b; 2015a). 

Santiago (2007) destaca que quanto à análise das disciplinas do cur-
so de Licenciatura em Matemática da UNIVAG, verificou-se um total de 35 
disciplinas distribuídas em sete semestres. Em apenas três disciplinas constava 
o processo avaliativo como um conteúdo da formação de professores, o que 
correspondia a 8,57% da matriz curricular. As disciplinas identificadas foram: 
Metodologia para o ensino da matemática, Prática de Ensino e Didática da 
Matemática. Em suas considerações, Santiago (2007, p. 111) afirma que “en-



147

contramos uma proposta de ementário e bibliografia bem desenvolvidos, com 
vistas ao construtivismo, o que proporciona ao professor formador e ao aca-
dêmico, condições necessárias ao bom desenvolvimento durante a sua forma-
ção inicial”. Diante desse cenário, a pesquisadora enfatiza que há aspectos que 
podem ser melhorados quanto ao ementário e à bibliografia, a fim de que a 
discussão e os estudos acerca da temática sejam ampliados.

Silva (2014) analisou os Projetos Pedagógicos e matrizes curriculares 
de 26 IES. Após a análise, o pesquisador classificou os documentos em quatro 
grupos: grupo A – relevância alta –, que trata de currículos que apresentam 
pelo menos uma disciplina “obrigatória”, cuja ementa trata especificamente 
da avaliação da aprendizagem, com referências bibliográficas; grupo B – re-
levância média –, enquadraram currículos que apresentam a avaliação como 
tópicos em disciplinas “obrigatórias”, e que na bibliografia recomendada apa-
recem textos referentes aos tópicos; grupo C – relevância baixa –, em que a 
avaliação aparece como tópicos, entre outros, em ementas de disciplinas, mas 
nas referências bibliográficas não aparecem textos específicos sobre a avaliação; 
e o grupo D – relevância zero –, enquadram os currículos que não têm referên-
cias nas ementas de nenhuma disciplina, sendo um saber a ser trabalhado no 
processo de formação. 

Em suas considerações, Silva (2014, p. 72) finaliza enfatizando que os 
dados coletados nos 26 currículos pesquisados “indicam que a formação nas li-
cenciaturas em matemática não engloba, de forma aprofundada, as experiências 
práticas concretas e as discussões teóricas correntes relacionadas com a avaliação 
da aprendizagem escolar”. Além do mais, em um total de 26 currículos exami-
nados, apenas 10% atribuem alta relevância ao tema na formação de um pro-
fissional, que vai necessariamente participar da execução de práticas avaliativas 
em seu trabalho docente, tendo em suas matrizes curriculares pelo menos uma 
disciplina obrigatória que aborda especificamente o assunto; 8% não abordam 
a temática da avaliação em seus currículos; 27% não abordam o tema de forma 
sistemática, reservando-o a tópicos de ementa de alguma disciplina eletiva ou 
espalhados em ementas de várias disciplinas obrigatórias, sem indicação, nessas 
ementas, de referências bibliográficas específicas;  e os demais currículos, ou seja, 
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54%, abordam o tema da avaliação em algumas disciplinas, apontam tópicos 
sobre o tema, mas com pouca ênfase, se comparado com os demais.

Na análise documental realizada por Sada (2017, p. 205), a pesquisadora 
concluiu que em termos de conteúdos programáticos “as alusões à avaliação da 
aprendizagem nos planos de ensino foram poucas, considerando as disciplinas 
de formação pedagógicas, e variaram percorrendo ementa, objetivos, conteúdo 
programático e bibliografia” e que os documentos apontam que as disciplinas 
“não abordam o tema de forma sistemática, alocando a avaliação da aprendiza-
gem em tópicos de ementas de várias disciplinas obrigatórias, mas com pouca 
ênfase quando comparados com outros tópicos (...)” (p. 205). A pesquisadora 
chamou atenção para o fato de que “não havia coerência entre o que era apre-
sentado: avaliação na ementa, mas não no objetivo, conteúdo ou bibliografia; 
avaliação no conteúdo programático, mas não no objetivo ou bibliografia; e 
outras variações” (Sada, 2017, p. 205).

Pinheiro (2019) buscou analisar o PPC, datado de 2010, do curso de 
Licenciatura em Matemática ofertado pela IFES, “visando a desvelar a con-
cepção de avaliação subjacente nesse documento, bem como a prática desen-
volvida pelos docentes” (Pinheiro, 2019, p. 52). Quanto às informações que 
constam no PPC sobre a tríade ensinar-aprender-avaliar, dois eixos foram 
mencionados pela pesquisadora, a saber: a coerência entre a futura prática do 
licenciando e a formação que lhe é oferecida no presente; e a compreensão de 
que o processo de ensino e aprendizagem exige grande domínio tanto do con-
teúdo, quanto do processo de construção do conhecimento pela criança, pelo 
jovem e pelo adulto. 

Na análise no PPC em relação ao processo pedagógico são destacados 
três elementos: a aprendizagem, os conteúdos e a avaliação. Quanto ao primei-
ro elemento, a aprendizagem, Pinheiro (2019, p. 53) afirma que é “compreen-
dida na perspectiva de construção dos conhecimentos, habilidades e valores 
que, de acordo com documento, para que ocorra, faz-se necessário a interação 
com a realidade e com os demais indivíduos e, cabe destacar, menciona o uso 
das capacidades pessoais”. Em relação aos conteúdos, “esses são compreen-
didos como meio e suporte para a constituição de competências”. Por fim, o 
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terceiro elemento, que trata da avaliação, esta é descrita “como função diagnós-
tica (identificar lacunas); somativa (mensurar resultados) e formativa (redefinir 
ações)” (Pinheiro, 2019, p. 53). Foram explicitadas, ainda, a análise do Projeto 
Pedagógico do Curso e a estruturação do conjunto de disciplinas e ementas, 
em que há uma dissonância, indicando “que o documento não reflete a prática 
das atividades relatadas pelos pesquisados e, por mim observadas, durante o 
período de imersão no campo” (Pinheiro, 2019, p. 53). 

Quanto aos resultados da pesquisa de Janner (2019, p. 199), esses mos-
tram que “os PPCs, em sua estrutura e em seus ementários, migram entre os 
modelos tradicionais e construtivistas de ensino, com tendências ao modelo 
tradicional”. Além do mais, a análise dos nove PPCs de Licenciatura em Ma-
temática evidenciou 12 componentes curriculares “que apresentam a avaliação 
como conteúdo de aprendizagem para a docência, sendo estes fundamenta-
dos por literaturas, que discutem e conceituam a avaliação da aprendizagem” 
( JANNER, 2019, p. 199). Foi observado pela pesquisadora que entre os 12 
componentes curriculares que apresentam a avaliação da aprendizagem nos 
PPCs, “evidencia-se 1 (um) Componente Curricular do Campo das Optativas, 
em 4 (quatro) Componentes Curriculares das Eletivas e, em 7 (sete) Compo-
nentes Curriculares de Estágio Supervisionado” ( Janner, 2019, p. 199). 

Considerando o quantitativo dos Componentes Curriculares, a pesqui-
sadora destaca que “apresentam a avaliação como conteúdo de aprendizagem, 
tem se caracterizado com mais de 50% na disciplina de Estágio Supervisiona-
do”. Ainda em relação ao Estágio Supervisionado, que deve ser considerado, 
por ser uma disciplina constituída de aulas práticas, este não contempla “tempo 
reservado, na Matriz Curricular, para leituras e conceituações sobre o tema da 
avaliação da aprendizagem” e, apesar de “indicar propostas de avaliação como 
conteúdo de aprendizagem, não contempla uma carga horária para o desenvol-
vimento da ação teórica” ( Janner, 2019, p. 199). A pesquisadora chama atenção 
para o fato de que “os PPCs de Licenciatura em Matemática têm apresen-
tado poucos componentes curriculares para o desenvolvimento da avaliação, 
enquanto conteúdo para a aprendizagem docente” e, quando apresentam, “tem 
dedicado pouco tempo/horas para o desenvolvimento das discussões concei-
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tuais e práticas sobre a avaliação da aprendizagem” ( Janner, 2019, p. 199). Em 
relação às disciplinas de Didática, Didática Geral e Didática da Matemática, 
os dados mostraram que os conteúdos desses componentes curriculares “não 
têm reservado espaço para aprofundar e conceitualizar as discussões que emer-
gem da proposta de Avaliação da Aprendizagem” ( Janner, 2019, p. 200). Desse 
modo, em relação às propostas de avaliação como conteúdo de aprendizagem 
para a docência e enquanto propostas reflexivas das ações educativas, a pesqui-
sa sugere a “ampliação da carga horária das disciplinas afins, bem como a cria-
ção de um Componente Curricular (obrigatório) que trate, especificamente, da 
Avaliação de Aprendizagem” ( Janner, 2019, p. 202).

Postingue (2019) procedeu à análise das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais 
do Magistério para a Educação Básica (Brasil, 2015b), a partir de um olhar crí-
tico e analítico “sob a percepção habermasiana, identifica e discute evidências 
sobre a formação inicial do professor de matemática para avaliar as aprendiza-
gens” (Postingue, 2010, p. 66). De acordo com a pesquisadora, a análise busca 
“evidenciar a racionalidade empregada em tais documentos” (Postingue, 2010, 
p. 66). Em relação à formação para avaliar, Postingue (2019, p. 78) enfatiza que 
as prescrições são discretas nos textos que mencionam “fundamentos da edu-
cação, avaliação de processos educativos, metodologias, atividades de ensino, 
conhecimentos e habilidades necessárias à docência (...)” e que o modo como 
está apresentada nos documentos “faz dessas prescrições um dispositivo facili-
tador de esquiva ao compromisso do Estado de institucionalizar de forma sis-
temática a formação para avaliar aprendizagens”. Desse modo, a pesquisadora 
menciona que a forma como está posto pelo Estado, não é proporcional aos 
esforços “depreendidos por ele para implantar políticas de avaliação que têm 
impactado nas demandas cotidianas dos professores no exercício da profissão” 
(Postingue, 2019, p. 79). 

Em relação às Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores 
de Matemática, mais especificamente nos Pareceres (Brasil, 2002b, 2015a) e 
nas Diretrizes (Brasil, 2003, 2015b), a pesquisa mostra que os documentos 
analisados “parecem estar comprometidos com a predominância de uma are-
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na permeada por relações que zelam pelo controle, com algumas sinalizações 
para possibilidades comunicativas, na formação de professores de matemática”. 
Mas, diante da análise da pesquisadora, é perceptível que “o silêncio ainda 
prevalece quanto à necessidade de formar para avaliar”. Quanto aos conhe-
cimentos específicos de matemática, “são citados nominalmente e de forma 
recorrente o que pode vir a privilegiar o lugar ocupado por esse tipo de conhe-
cimento na formação inicial do professor de matemática” (Postingue, 2019, p. 
84). A formação para avaliar as aprendizagens expressas nos documentos “são 
escassas”, como mencionado na pesquisa, isso se justifica pelo “fato da mate-
mática por muito tempo, e ainda atualmente, ser uma representação da exce-
lência do racionalismo científico, sem demandar reflexão e criticidade”, sendo 
que, nesse cenário, a avaliação “fica restrita à aplicação de provas e atribuição 
de notas, sem espaços para debates e consensos argumentativos com vistas ao 
entendimento” (Postingue, 2019, p. 88).

Após a apresentação dos principais resultados acerca da análise de 
documentos que constam nas pesquisas, o olhar foi direcionado para os resul-
tados referentes aos acadêmicos e professores formadores dos cursos de Licenciatura 
em Matemática.

Em sua pesquisa, Santiago (2007) revela que percebeu que a profes-
sora formadora “demonstra alguma tendência ao modelo construtivista de se 
avaliar, entretanto, a maioria de suas respostas, está pautada no modelo tra-
dicional de avaliação, e ainda, se vê acondicionada a um sistema de avaliação 
adotado pela instituição não podendo fugir muito do pré-estabelecido” (San-
tiago, 2007, p. 96). Em relação aos acadêmicos, Santiago (2007) destaca que 
“ainda há um pouco de dificuldade de se libertar do modelo tradicional de 
realizar avaliação” (Santiago, 2007, p. 109). Um ponto da pesquisa a ser men-
cionado é que a pesquisadora salientou que no retorno dos acadêmicos à sala 
de aula da faculdade, visto que estavam estagiando em uma escola, ocorreu 
“uma mudança na forma de entender o desenvolvimento da aprendizagem, 
em suas concepções e práticas educacionais, sentiram maior necessidade em 
ampliar as leituras, pois surgiam perguntas sobre como e onde utilizar tais 
conhecimentos” (Santiago, 2007, p. 110). 
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Silva (2010) realizou a investigação com 126 alunos (Licenciandos em 
Matemática on-line) de turmas iniciais e finais e 26 professores formadores, 
em pesquisa realizada em oito polos de apoio presencial que ofertam o curso 
em EaD no Estado de Pernambuco. As instituições foram selecionadas pelo 
fato de “fazerem parte do programa de formação docente a distância da Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB) e estarem desenvolvendo o processo pro-
fissional de formação docente em Matemática na modalidade on-line” (Silva, 
2010, p. 82). Desse modo, verificou-se que Silva (2010) focalizou nas represen-
tações sociais da avaliação da aprendizagem em curso de formação docente em 
Matemática na modalidade on-line. Os resultados decorrentes da aplicação 
dos questionários aos acadêmicos e professores-formadores evidenciam que 
as representações sociais acerca da avaliação da aprendizagem são permeadas 
pelas dimensões cognitiva, socioafetiva e pedagógica. No que se refere à hie-
rarquização do campo semântico, revelou-se que “a representação da avaliação 
da aprendizagem no contexto on-line ora aparece associada a um sentido pro-
cessual da avaliação, importando o conhecimento e aprendizagem”, mas, ora, 
é associada “a um sentido mais restrito e ilimitado no qual os mecanismos de 
mensuração da aprendizagem e classificação dos resultados têm papel prepon-
derante” (Silva, 2010, p. 159). De acordo com Silva (2010), os sentidos men-
cionados acerca da avaliação da aprendizagem foram produzidos tanto pelos 
acadêmicos, quanto pelos professores-formadores. Além dos sentidos citados, 
no que diz respeito à hierarquização do campo semântico, foi possível identi-
ficar algumas tendências, tais como: 

o sentido de processo da avaliação da aprendizagem; a compreensão da ava-
liação como elemento não desvinculado da prática pedagógica; o sentindo 
de descontinuidade do processo avaliativo; e o sentido de avaliação relacio-
nada à diversificação de instrumentos e/ou ferramentas avaliativas (Silva, 
2010, p. 159). 

A respeito das tendências, Silva (2010, p. 159) observou que “persiste a 
perspectiva técnica da prática da avaliação, embora haja o uso do discurso mais 
atualizado”. Com o tratamento estatístico dos dados, feito a partir do software 
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Trideux, foi possível apreender as posições, “os quais expressaram as diferen-
ciações associados nos grupos a partir dos diferentes perfis dos sujeitos” (Silva, 
2010, p. 159). Por fim, destaca que foi possível compreender que as representa-
ções da avaliação da aprendizagem por licenciandos e professores-formadores 
dos cursos de Licenciatura em Matemática on-line na modalidade da Educa-
ção a Distância revelaram que “resquícios de que a avaliação fragmentada, des-
tituída de significado, classificatória e seletiva ainda aparece nas imagens dos 
sujeitos”. Ainda acerca dos dados, estes evidenciaram que “parece existir uma 
mudança, ainda que lenta, de uma visão de avaliação centrada em si mesma 
para outra que acontece, continuamente, ao longo do processo de ensino e de 
aprendizagem” (Silva, 2010, p. 160). 

Silva (2014) realizou sua investigação por meio de entrevistas realizadas 
com 25 formandos em Licenciatura em Matemática do ISEAT, que atual-
mente é a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Cabe destacar 
que a Universidade escolhida para a entrevista está situada dentro do grupo B, 
que é o de média relevância. Essa fase da pesquisa de Silva (2014) teve como 
foco responder a segunda questão: “Com que visão sobre avaliação os futuros 
professores terminam o curso de Licenciatura em Matemática e entram no 
exercício de sua prática docente na Educação Básica?” (Silva, 2014, p. 55).  
Desse modo, em relação ao tipo de instrumento mais destacado pelos acadê-
micos, a prova escrita é considerada “quase unanimemente, um instrumento 
de avaliação que tem seus defeitos, mas do qual não se pode abrir mão” (Silva, 
2014, p. 69). Quanto aos tipos de instrumentos avaliativos que os formandos 
conhecem, Silva (2014, p. 69) verificou que os tradicionais são os mais conhe-
cidos, como “provas” e os “trabalhos dentro e fora da sala de aula”, uma vez que 
a maioria dos acadêmicos enfatizou que durante a graduação foram avaliados 
por esses métodos tradicionais. 

Por fim, o grupo de entrevistados menciona um “conjunto de saberes 
sobre a avaliação da aprendizagem que, em certa medida, aproxima-se, por 
falta, dos saberes considerados relevantes pelos currículos constantes do Grupo 
A – Relevância Alta” (p. 70). Foi destacado, ainda, que “embora os sujeitos da 
pesquisa estejam se formando por uma IES cujo currículo está classificado no 
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Grupo B – Relevância Média – os dados não nos permitem afirmar que o que ex-
pressam sobre os saberes relacionados com a avaliação resultam de estudos e reflexões 
que ocorreram durante a formação inicial” (Silva, 2014, p. 70). Em suas considerações 
finais, no que diz respeito à visão dos alunos sobre a avaliação, foi explicitado que o 
comprometimento dos licenciandos com as práticas avaliativas a serem desenvolvi-
das em sua docência futura está enraizado nas formas e instrumentos de avaliação 
vivenciados durante a educação básica e acadêmica, por mais que os licenciandos 
possam criticar essas formas tradicionais da avaliação (Silva, 2014).

A pesquisa de Sada (2017) foi realizada com acadêmicos e professores 
formadores de cursos de Licenciatura em Matemática. No que tange à entre-
vista com os professores formadores, Sada (2017, p. 243) destacou que, dos 50 
professores entrevistados, “apenas 10 professores souberam situar os momen-
tos em que a avaliação da aprendizagem é abordada como um saber a ensinar 
nas licenciaturas em matemática investigadas”. Os 40 professores “afirmaram 
desconhecer ou ficaram indecisos ao responder (Sada, 2017, p. 243)”. Por fim, 
em relação à entrevista feita com os professores, concluiu-se que à temática da 
avaliação da aprendizagem é dada pouca importância por esses professores, e 
que há indicadores em que “as falas dos entrevistados sinalizaram uma predo-
minância da prova escrita como instrumento, caracterizando uma avaliação 
somativa, que provas e trabalhos têm peso na classificação final do aluno” (p. 
243). A pesquisadora ainda menciona uma diferenciação dos professores das 
disciplinas pedagógicas quanto aos instrumentos utilizados para avaliar, sen-
do que esses professores “apontam para a prática de uma avaliação formativa, 
cuja principal função é acompanhar e regular o processo de aprendizagem dos 
alunos” (Sada, 2017, p. 243). Quanto às entrevistas realizadas com os acadê-
micos dos cursos selecionados, Sada (2017, p. 285), em suas considerações, 
destaca que, no que se refere à avaliação da aprendizagem, “pôde-se perceber 
que, na maioria, os participantes veem como bastante genérica as práticas de 
formação que os preparam para atuar como futuros professores avaliadores”. 
Foi observado, ainda, que “as percepções dos alunos variam no que diz respeito 
à eficiência deste e daqueles instrumentos, registrando-se alguma dispersão em 
suas respostas (...)” (Sada, 2017, p. 285). 
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Quanto aos instrumentos avaliativos, foi possível depreender que os 
acadêmicos foram submetidos a “provas escritas” na educação básica, seguidas 
de “resolução de exercícios em sala” e de “trabalhos”, permitindo à pesquisadora 
visualizar que “uma prática avaliativa eminentemente somativa, que certamen-
te deixou marcas na compreensão que esses alunos foram formando a respeito 
do processo de avaliação da aprendizagem” (Sada, 2017, p. 286). No que diz 
respeito ao processo avaliativo ao qual os acadêmicos foram submetidos no 
curso de Licenciatura em Matemática, Sada (2017, p. 287), destaca que “dife-
renciam-se visivelmente pelos componentes curriculares”. Nas disciplinas de 
conteúdos matemáticos predomina “quase que na totalidade, em provas es-
critas, seguidas, em bem menor proporção, de notas atribuídas à apresentação 
de trabalhos e lista de exercícios”. De modo geral, foi enfatizado que os alu-
nos deixam claro que “nas práticas avaliativas dos professores de disciplinas de 
conteúdos matemáticos prevalecem métodos de avaliação individual, pontual e 
somativa, em detrimentos dos que fomentam o trabalho colaborativo, proces-
sual e formativo” (Sada, 2017, p. 287).  

Pinheiro (2019), a partir da triangulação dos dados coletados, sistemati-
zou categorias de análise dos dados, sendo essas categorias divididas em: Con-
cepções de avaliação dos licenciados; Implicações da avaliação para a apren-
dizagem dos conteúdos matemáticos; Estratégias acionadas para obtenção de 
aprovação nas disciplinas; e Implicações da avaliação para a formação como 
docente. Além do mais, a pesquisa estabeleceu, em cada uma das categorias, 
eixos temáticos para a análise dos dados. Assim, foram apresentados os resul-
tados somente das categorias que tratam sobre a avaliação e as implicações na 
formação docente, que se referem diretamente ao escopo da discussão explici-
tada neste eixo temático e pela referida pesquisa ter muitos dados e apresentar 
considerações densas. 

Quanto à primeira categoria, que trata das percepções dos licenciados 
sobre a concepção da avaliação, foi organizada em cinco eixos temáticos, a 
saber: 1) supremacia das disciplinas de conteúdo específico matemático; 2) 
planejamento do trabalho pedagógico; 3) aula como expressão da prática pe-
dagógica; 4) relação professor-aluno; e 5) concepção de avaliação, os quais 
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analisamos na sequência. O primeiro eixo tem como foco “analisar como os 
estudantes de Licenciatura em Matemática percebem a prática pedagógica, em 
particular, a prática avaliativa por eles vivenciada nas disciplinas de conteúdo 
específico” (Pinheiro, 2019, p. 49). Quanto aos resultados, é lícito dizer que “as 
observações de aula e, especialmente, as reflexões realizadas durante a roda de 
conversa revelaram que, de fato, as disciplinas específicas exercem forte influ-
ência sobre os licenciandos” (Pinheiro, 2019, p. 49). 

O segundo eixo – planejamento do trabalho pedagógico – teve como 
foco o Projeto Pedagógico do Curso, com a finalidade de “desvelar a concepção 
de avaliação subjacente nesse documento, bem como a prática desenvolvida 
pelos docentes” (Pinheiro, 2019, p. 52). No que se refere às informações sobre a 
tríade ensinar-aprender-avaliar presentes no documento, Pinheiro (2019) or-
ganizou-as em dois eixos básicos do processo de formação docente inicial, sen-
do: coerência entre a futura prática do licenciando e a formação que lhe é ofe-
recida no presente; e compreensão de que o processo de ensino e aprendizagem 
exige grande domínio tanto do conteúdo, quanto do processo de construção do 
conhecimento pela criança, pelo jovem e o pelo adulto. No que tange à análise 
do PPC, Pinheiro (2019, p. 53) destaca que “há dissonância entre o projeto pe-
dagógico do curso e a estruturação do conjunto de disciplinas e suas ementas, 
indicando que o documento não reflete a prática das atividades relatadas pelos 
pesquisados e, por mim observadas, durante o período de imersão no campo”. 

Os dados recorrentes do segundo eixo, referente aos acadêmicos, demons-
tram que “os estudantes percebem a importância do planejamento pedagógico 
como meio de evitar a improvisação”, sendo que o planejamento foi destacado 
como “elemento-chave para o desenvolvimento do processo ensino e aprendi-
zagem, tanto para a execução da aula quanto para o aproveitamento satisfatório 
do aluno, ou seja, a consecução dos objetivos propostos” (Pinheiro, 2019, p. 53). 
Por fim, Pinheiro (2019, p. 56) identificou o silenciamento quanto à importância 
do PPC, pois “nenhum licenciando declarou ter conhecimento do documento”. 

No terceiro eixo – aula como expressão da prática pedagógica –, foram 
observadas algumas aulas e, em sua análise, verificou-se que essas aulas “indicam 
que se trata de aulas típicas de matemática que, no dizer de D’Ambrosio, são 
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aulas expositivas, em que o professor anota na lousa os conteúdos que ele julga 
serem importantes” (Pinheiro, 2019, p. 61). Na sequência, foi feita a análise dos 
relatos dos sujeitos, que se referem “às aulas, aos atendimentos individuais e co-
letivos nas salas dos docentes, aos aspectos positivos e negativos observados nas 
práticas dos professores, por meio de acontecimentos subtraídos de vivências 
individuais, coletivas e institucionais”. Dentro desse eixo, foi verificado como 
os estudantes percebem a prática pedagógica – e avaliativa – de seus professo-
res. Nesse aspecto, a pesquisa revelou que “os depoimentos evidenciam que os 
estudantes enfrentam dificuldades para participar das aulas, esclarecer dúvidas, 
problematizar, questionar, ou seja, tornar-se sujeito do processo ensino-aprendi-
zagem-avaliação” (Pinheiro, 2019, p. 65). 

Quanto ao penúltimo eixo de análise – relação professor-aluno –, é 
citado “por 59,52% dos licenciandos como o ponto neurálgico do processo 
pedagógico como um todo” (PINHEIRO, 2019, p. 66). A pesquisa destaca 
que “alguns estudantes mencionam sentimentos e experiências positivas nas 
relações estabelecidas com alguns professores” (Pinheiro, 2019, p. 68). 

Por fim, no quinto eixo temático – das práticas docentes à concepção 
de avaliação dos licenciandos – foi evidenciado que os estudantes “percebem 
vantagens e desvantagens da utilização da prova como instrumento privilegia-
do de avaliação na prática de seus professores”. Mas há, entre os pesquisados, 
aqueles que defendem “a prova clássica, como instrumento privilegiado e con-
fiável para aferir a aprendizagem dos estudantes (...)”. Porém os estudantes 
percebem “vantagens e desvantagens da utilização da prova como instrumento 
privilegiado de avaliação na prática de seus professores” (Pinheiro, 2019, p. 71). 

Quanto à análise das falas dos alunos, a pesquisa revelou que as provas 
práticas ainda são um instrumento importante na opinião dos estudantes e, 
com relação à utilização de outros instrumentos, especificamente trabalhos, na 
visão de alguns alunos e professores é um meio de “atribuir pontos de graça” 
(Pinheiro, 2019, p. 78). A pesquisa ainda mostrou que os alunos “relatam a vi-
vência de uma prática avaliativa predominantemente classificatória e seletiva” 
e que os posicionamentos dos pesquisados em relação à avaliação “alternam 
entre a função classificatória, somativa em algumas falas e, mais próxima da 
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formativa em outras, mas não apontam alternativas de mudanças consistentes” 
(Pinheiro, 2019, p. 81). Por fim, com relação à concepção de avaliação tradicio-
nal que é vivenciada no curso, os alunos demostraram concordância com essa 
forma de avaliar e indicaram que “em alguns momentos, uma compreensão de 
uma prática mais próxima da finalidade formativa, mas que, no final das con-
tas, prevalece o peso dos instrumentos classificatórios, predominantemente, 
provas e notas” (Pinheiro, 2019, p. 81).

Sobre a categoria de análise denominada implicações da avaliação para 
a formação como docente, destaca-se que os resultados evidenciaram que os 
futuros professores estão “oscilando entre uma visão ora tradicional, positivista, 
ora próxima da perspectiva dialética, formativa, os depoimentos da maioria dos 
interlocutores naquele momento do curso” e, com isso, “evidenciam que eles 
estão arraigados na concepção tradicional ou positivista, com predominância 
da prova convencional” (Pinheiro, 2019, p. 159). Segundo a pesquisadora, as 
experiências vivenciadas pelos acadêmicos por meio dos habitus do professor 
de matemática das disciplinas de conteúdo específico os conduziram para uma 
adesão da abordagem de avaliação classificatória e que tal experiência “tende a 
ser valorizada nas futuras práticas da educação básica” (Pinheiro, 2019, p. 159). 
Por fim, em suas considerações, Pinheiro (2019, p. 165) trata dos relatos dos 
pesquisados, em que estes “evidenciam a fragilidade de estudos teórico-prá-
ticos sistematizados sobre avaliação educacional, suas modalidades e funções 
durante o processo de formação acadêmica”. 

Em relação à avaliação, “os interlocutores possuem insuficiente domí-
nio de conhecimento teórico sobre a abordagem progressista de avaliação na 
educação superior e, também, na educação básica” (Pinheiro, 2019, p. 159). 
Quanto às disciplinas específicas, o estudo evidenciou que “é predominante a 
prática de provas rigorosas e difíceis, que impera uma relação professor-alu-
no arrogante e autoritária, percebida pela maioria dos interlocutores como o 
fator que mais exerce implicações negativas sobre o rendimento acadêmico 
dos alunos” (p. 166). Sobre a formação, mais especificamente o conhecimento 
da avaliação a ser construído nesse espaço formativo, Pinheiro (2019, p. 167) 
afirma que “parece não existir uma formação mais aprofundada sobre avaliação 
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da aprendizagem durante a própria graduação, o que também não oferece aos 
licenciandos elementos para compreenderem o próprio processo vivido”. Tal 
formação repercute na atuação profissional, uma vez que alguns acadêmicos 
já exercem a docência e os depoimentos desses professores “indicam que ao se 
depararem com as dificuldades para avaliar uma turma numerosa e heterogê-
nea, recorrem à tradicional prova e às notas, mostrando que esbarram na falta 
de subsídios teóricos para sustentar a sua prática numa perspectiva formativa” 
e que, em relação aos relatos desses professores, estes observam “que a avaliação 
tradicional está enraizada na subjetividade dos sujeitos pesquisados, pois se 
trata de uma tradição pedagógica (...)” (Pinheiro, 2019, p. 168). 

Considerações Finais

Este artigo teve como objetivo apresentar um panorama de teses e dis-
sertações sobre a avaliação da aprendizagem na formação inicial do professor 
de Matemática. Para tanto, foram evidenciados, inicialmente, aspectos gerais 
das pesquisas brasileiras encontradas (cinco dissertações e duas teses) e, poste-
riormente, o objetivo geral e aspectos metodológicos. Por fim, foram explicita-
dos os principais resultados das pesquisas. 

Assim, no primeiro momento, dentre outros aspectos, constatou-se que 
a primeira pesquisa identificada foi de 2007 e que, nos anos seguintes (2008, 
2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2018), verificou-se que não houve efe-
tividade na continuidade e, portanto, ficou constatada a oscilação de estudos 
sobre a temática investigada. As IES em que as pesquisas foram desenvolvidas 
em diferentes tipos de Programas de Pós-Graduação foram UFMT, PUC/SP, 
UFOP, UFPE, UFMG e UNESP. A localização geográfica dessas IES revela 
que as pesquisas (Silva, 2014; Sada, 2017; Postingue, 2019; Pinheiro, 2019) 
estão concentradas na região Sudeste do país, não sendo encontrado nenhum 
estudo desenvolvido em programas das regiões Sul e Norte. Dadas as dimen-
sões continentais do Brasil, assim como as características e especificidades de 
cada região e estado brasileiro, é necessário que haja produções desses diferen-
tes contextos, a fim que se tenha uma visão ampla acerca de como a discussão 
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e estudos sobre avaliação da aprendizagem têm sido propiciados na formação 
inicial dos professores de Matemática. 

No segundo momento, foi possível verificar que, em relação ao objetivo 
geral das pesquisas, foi dado enfoque em temais tais como: Concepções e prá-
ticas avaliativas (Santiago, 2007); Concepções de avaliação da aprendizagem 
( Janner, 2019); Representações sociais da avaliação da aprendizagem (Silva, 
2010); Saber docente sobre a avaliação (Silva, 2014); Avaliação da aprendiza-
gem (Sada, 2017); Avaliação da aprendizagem a partir da perspectiva da Teoria 
do Agir Comunicativo de Habermas (Postingue, 2019); e práticas avaliativas 
nas disciplinas (Pinheiro, 2019). 

Quanto aos aspectos metodológicos, destaca-se que as sete pesquisas 
são de abordagem qualitativa, diferenciando apenas no tipo de pesquisa, sendo 
que dois estudos foram fundamentados exclusivamente na análise de docu-
mentos (Postingue, 2019; Janner, 2019) e as demais foram desenvolvidas em 
campo.  Os principais instrumentos e técnicas utilizados na produção de dados 
foram: análise documental em cinco pesquisas (Santiago, 2007; Silva, 2010; 
Postingue, 2019; Pinheiro, 2019; Janner, 2019); questionário, em três estudos 
(Santiago, 2007; Silva, 2010; Silva, 2014); e, por fim, entrevista, utilizada em 
três pesquisas (Silva, 2014; Sada, 2017; Pinheiro, 2019). 

No terceiro momento, em relação aos resultados das pesquisas analisa-
das, de modo geral, destaca-se que, embora a temática da avaliação da aprendi-
zagem esteja presente nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em 
Matemática, a discussão e estudos têm sido insuficientes para fornecer marcos 
referenciais teóricos e práticos para subsidiar a prática profissional dos futuros 
professores de Matemática. Tem-se privilegiado a prova como prática avaliati-
va na formação desses professores, evidenciando, portanto, uma compreensão 
tradicional acerca da avaliação da aprendizagem. Outro ponto a mencionar é 
que tem havido diferença na forma de avaliar entre os professores formadores 
de componentes curriculares pedagógicos e de conteúdos específicos da área. 

A partir dos resultados, pode-se inferir que a construção do conhecimen-
to sobre a avaliação da aprendizagem tem sido oportunizada com lacunas na 
formação inicial do professor de Matemática. Por essa razão, é necessário que 
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os cursos repensem sobre como integrar uma discussão mais ampla acerca da 
avaliação da aprendizagem, contemplando, assim, vários elementos, como con-
cepções de avaliação da aprendizagem e sobre o quê, como e para que avaliar. 

Espera-se que este estudo possa promover reflexões e fomentar o debate 
sobre a necessidade de que a formação inicial possibilite conhecimentos sobre 
a avaliação, de forma que ocorra a partir de uma perspectiva articulada e inte-
grada aos demais componentes curriculares, bem como que a referida temática 
também seja contemplada no âmbito da formação continuada de professores. 
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CAPÍTULO 8

A RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA FORMAL E IN-
FORMAL NA CONCEPÇÃO DE PROFESSORES DE UM 
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM 
JI-PARANÁ/RO

Robson Ronque dos Santos

Emerson da Silva Ribeiro

Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) possui características bem dis-
tintas e peculiares. Em geral, seu público está há muito tempo sem ir à esco-
la, ou mesmo jamais frequentou os bancos escolares, e traz conhecimentos 
que aprenderam no decorrer de suas vidas, considerados como um conjunto 
de processos de aprendizagens, formais ou informais, graças aos quais desen-
volvem suas capacidades, enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas 
competências técnicas ou profissionais ou as reorientam a fim de atender suas 
próprias necessidades e as da sociedade.

Mediante esses aspectos e considerando que os conhecimentos mate-
máticos cotidianos que os educandos da EJA trazem consigo são muito im-
portantes para o processo de ensino-aprendizagem deles no contexto escolar, 
oferecendo-se como uma possibilidade de o professor formalizá-los e construir 
relações mais amplas e dar sentido a esses conhecimentos, ressalta-se que este 
capítulo se propõe discutir a relação entre a Matemática formal e a Matemáti-
ca informal no contexto dessa modalidade de ensino.

Desta forma, fruto de uma pesquisa de conclusão de curso defendida 
e aprovada junto ao curso de Licenciatura em Matemática, da Universida-
de Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, o presente capítulo é 
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apresentado tendo como objetivo analisar quais são as concepções de professo-
res de Matemática sobre a relação entre a Matemática formal e a Matemática 
informal no contexto específico da EJA.

Matemática formal e matemática informal na EJA

No que se refere à Matemática, sabe-se que muitos educandos jovens 
e adultos, mesmo com pouca escolarização, dominam noções matemáticas que 
foram aprendidas de maneira informal em suas vivências e experiências de vida.

Dentro desse contexto, chama-se essa Matemática aprendida fora do 
ambiente escolar de Matemática informal, sendo oriunda dos saberes cotidia-
nos. E já a Matemática aprendida no ambiente escolar, ou seja, decorrente dos 
saberes escolares, denomina-se de Matemática formal.

Na diferenciação dos saberes cotidianos dos saberes escolares, Monteiro 
(2004) observa que é necessário compreender que a natureza do saber cotidia-
no difere do saber escolar. Assim, essa autora esclarece que:

O estudo da vida cotidiana se centra no sujeito, naquilo que ele rodeia di-
retamente: os familiares, os vizinhos, os amigos, os companheiros... e em 
todas aquelas práticas, representações, simbolizações por meio das quais o 
sujeito se organiza e se relaciona com a sociedade, com a cultura e com os 
acontecimentos. O saber escolar atual pauta-se num rol de conhecimentos 
escolhidos e legitimados socialmente que privilegiam um ponto de vista e 
uma formação. Esse saber, também histórico e cultural, é a representação da 
cultura dominante (Monteiro, 2004. p. 440-441).

Segundo Simpson, Park e Fernandes (2001, p. 9), “por educação formal, 
entende-se o tipo de educação organizada com uma determinada sequência 
e proporcionada pelas escolas”. Outra modalidade de educação é aquela que 
acontece em meio à família, com os amigos, no ambiente de trabalho, a partir 
da mídia, em espaços de lazer, entre outros, e resulta no desenvolvimento de 
saberes e valores, sendo caracterizada como uma educação informal. Essa úl-
tima é uma educação assistemática, que acontece sem que haja planejamento 
específico e, muitas vezes, sem que nos demos conta (Trilla, 1996 apud Park; 
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Fernandes; Carnicel, 2007). Acontece ao longo da vida, constitui um processo 
permanente e contínuo e não previamente organizado (Afonso, 1989 apud 
Park; Fernandes; Carnicel, 2007).

No que concerne aos conhecimentos matemáticos, tem-se que a Ma-
temática pode ser aceita tanto como ciência formal e rigorosa, como também, 
um conjunto de habilidades práticas necessárias à sobrevivência. Nesse caso, 
haveria duas formas de conhecimento matemático segundo D’Ambrosio 
(2005): a Matemática formal ou acadêmica, ensinada e aprendida nas escolas; e 
a Matemática informal, praticada por grupos culturais delimitados (sociedades 
tribais nacionais, crianças de certa faixa etária, classes profissionais etc.). Re-
metendo-se essas, respectivamente, ao conhecimento matemático trabalhado 
na sala de aula (legitimado) e ao conhecimento matemático produzido fora da 
escola (não legitimado).

A Matemática formal, também conhecida como Matemática acadêmica, é 
uma ciência de números e fórmulas, responsável pelo desenvolvimento de procedi-
mentos relativos ao que é próprio dos princípios dedutivos e indutivos do conheci-
mento matemático, ganhando, então, um caráter mais rigoroso. Na vida cotidiana, 
a Matemática informal é parte da atividade do sujeito, presente nos atos mais cor-
riqueiros, se ramificando na diversidade cultural, na mistura de saberes diferencia-
dos provenientes da troca de experiências ou das bagagens culturais repassadas.

No universo da EJA é reconhecido que seus educandos levam à escola, 
por meio das suas experiências vividas, habilidades, valores, cultura e capacidade 
de reflexões pertinentes aos conhecimentos matemáticos cotidianos e informais, e 
que esses devem ser valorizados no aprendizado escolar, pois acenam para a pos-
sibilidade da construção do conhecimento contextualizado à medida que o aluno 
estabelece relações entre os seus saberes e o conhecimento difundido na escola.

A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou 
informal, onde pessoas consideradas ‘adultas’ pela sociedade desenvolvem 
suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas quali-
ficações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de suas 
necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a educação 
formal, a educação não-formal e o espectro da aprendizagem informal e in-
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cidental disponível numa sociedade multicultural, onde os estudos baseados 
na teoria e na prática devem ser reconhecidos (UNESCO, 1997, p. 3).

No mesmo direcionamento, Di Pierro (2005, p. 17) esclarece que:

A educação de adultos compreende a educação formal e permanente, a edu-
cação não-formal e toda a gama de oportunidades de educação informal e 
ocasional existentes em uma sociedade educativa multicultural, em que são 
reconhecidas as abordagens teóricas e baseadas na prática.

Os saberes de uma pessoa que procura tardiamente a escola, ou mesmo 
aqueles conhecimentos que os jovens e adultos trazem consigo, são inúmeros 
e adquiridos ao longo de sua história de vida, são conhecimentos constituídos 
como saberes do cotidiano. Esses saberes possuem uma concretude, originam-
-se da produção de soluções que foram criadas pelos seres humanos para os 
inúmeros desafios que enfrentam na vida e caracterizam-se como um saber 
aprendido e consolidado em modos de pensar e agir originados do dia a dia.

Esse saber, fundado no cotidiano, é uma espécie de saber das ruas, fre-
quentemente assentado no “senso comum” e diferente do elaborado conheci-
mento formal com que a escola lida e difunde. É também um conhecimento 
elaborado, mas não sistematizado. É um saber pouco valorizado no mundo 
letrado, escolar, e, frequentemente, pelo próprio aluno. O saber cotidiano não 
é necessariamente um saber utilitário, desenvolvido para atender a uma neces-
sidade imediata da pessoa, pelo contrário, pode também se configurar em uma 
espécie de conhecimento que requer um afastamento, uma transcendência em 
relação ao seu objeto.

Esses conhecimentos estão diretamente relacionados às práticas sociais, 
que norteiam não somente os saberes do dia a dia, como também os saberes 
aprendidos na escola. Assim, os educandos da EJA apresentam traços muito pró-
prios da relação do aprendiz adulto. A esse respeito, Shoter (1990) elucida que:

Todo processo de construção de conhecimento, marcadamente o do adulto, 
aluno da EJA, é permeado por suas vivências, cuja lembrança é mobilizada 
em determinados momentos das interações de ensino-aprendizagem es-
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colar, não porque se refiram a fatos de interesse exclusivamente pessoal, 
mas porque são justamente lembranças que se encaixam no marco aportado 
por nossas instituições sociais, aquelas em que temos sido socializados, caso 
contrário não se recordariam (apud Fonseca, 2005, p. 26).

Nessa perspectiva, Carraher, Carraher e Schliemann (1995, p. 12) des-
tacam que “a aprendizagem de Matemática na sala de aula é um momento de 
interação entre a Matemática organizada pela comunidade científica, ou seja, a 
Matemática formal, e a Matemática como atividade humana”. Já os Parâmetros 
Curriculares Nacionais – PCNs (Brasil, 1998, p. 32) destacam que “valorizar esse 
saber matemático cultural e aproximá-lo do saber escolar em que o aluno está in-
serido é de fundamental importância para o processo de ensino e aprendizagem”.

Sobre a valorização desses saberes dos educandos jovens e adultos, Frei-
re (1997) ensina que a escola precisa não somente respeitar os conhecimentos 
que os educandos socialmente construíram em suas práticas, como também 
possibilitar-lhes uma reflexão sobre esses saberes e a sua relação com o estudo 
dos conteúdos escolares. Além disso, estes aspectos, quando trabalhados na 
escola, devem considerar as formas como os alunos percebem o que está sendo 
ensinado ou como leem o mundo, propiciando a problematização da realidade 
e instrumentalizando-os para intervir na mesma.

Referindo-se ao conhecimento matemático advindo da prática social, 
Carvalho (1995) afirma que a escola não reconhece esse conhecimento ou os 
professores não receberam uma formação que lhes dê condições de integrar a 
“matematização” realizada na prática à Matemática formal.

No que concerne à EJA, é reconhecido que seus educandos dominam no-
ções matemáticas que foram aprendidas de maneira informal ou intuitiva. Afinal,

O adulto, que é um trabalhador, traz consigo uma Matemática sua, isto é, 
uma Matemática particular que precisa, a partir dela, ser sistematizada para 
assim ele poder entender a Matemática dos livros e também poder aplicá-la 
no seu trabalho, dando-lhe oportunidade do domínio básico da escrita e da 
Matemática, instrumentos fundamentais para a aquisição de conhecimen-
tos mais avançados (Santos, 2011, p. 3).
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Desse modo, esse conhecimento que o educando da EJA leva consi-
go para o espaço escolar é de grande importância, devendo ser considerado 
pelo professor como ponto de partida para a aprendizagem das representações 
simbólicas convencionais. Neste caso, as situações matemáticas apresentadas 
devem fazer sentido para esses educandos no sentido de que possam realizar 
conexões com o cotidiano e com problemas relacionados a outras áreas de 
conhecimento.

Assim, basear-se nos conhecimentos prévios e naquilo que os educan-
dos jovens e adultos foram aprendendo em suas atividades cotidianas e mesmo 
escolares é potencializar os modos de matematizar deles no universo da EJA, 
que constituem e refletem sua identidade sociocultural, que, a despeito das di-
versidades, das histórias individuais, é tecida na experiência das possibilidades, 
das responsabilidades, das angústias e até um quê de nostalgia, próprios da vida 
adulta (Fonseca, 2006).

Como acontece com outras aprendizagens, o ponto de partida, portan-
to, para a aquisição dos conteúdos matemáticos deve ser os conhecimentos 
prévios dos educandos. Na EJA, mais do que em qualquer outra modalidade da 
Educação Básica, esses conhecimentos costumam ser bastante diversificados 
e muitas vezes são encarados, equivocadamente, como obstáculos à aprendi-
zagem. Dessa forma, ao planejar a intervenção didática, o professor atuante 
na EJA deve estar consciente dessa diversidade e procurar transformá-la em 
elemento de estímulo, análise e compreensão.

Só assim o educador terá condições de perceber os possíveis erros ou equí-
vocos decorrentes dos seus conhecimentos prévios e mediar a aprendizagem 
matemática, propiciando a (re)elaboração desses conhecimentos e transfor-
mando-os em conhecimentos mais elaborados num processo permanente 
de equilíbrio entre a Matemática do cotidiano e a Matemática escolar (Ca-
lazans, 1993, p. 16).

Nessa perspectiva, a escola não pode desconhecer que o aluno cria seus 
próprios procedimentos de cálculos para viver em um mundo letrado e situ-
ar-se nele, que estabelece relações, elabora hipóteses, enfim, faz uma série de 
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coisas que se constituem em conhecimentos matemáticos não sistematizados. 
No caso da EJA, seus educandos, quando chegam à escola, trazem consigo 
muitos conhecimentos, que podem não ser os sistematizados pela escola, mas 
são saberes nascidos dos seus fazeres, e assim, devem ser respeitados pela escola 
como ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos.

Com essa compreensão, é evidente que os saberes trazidos pelos edu-
candos jovens e adultos precisam, no contexto escolar, ser reconhecidos, sis-
tematizados e refletidos em um movimento contínuo de ação-reflexão-ação, 
para que possam ser (re)elaborados nas interações com as diversas fontes do 
conhecimento construídas e organizadas pela humanidade, inclusive a escola.

A interação, portanto, entre os conhecimentos construídos ao longo da 
vida, muitas vezes de maneira informal, e os conhecimentos matemáticos es-
colares, parece ser uma questão fundamental a ser elucidada no sentido de vir 
a contribuir para as práticas educacionais no contexto da EJA. E assim, des-
conhecer esse cabedal de conhecimentos prévios dos educandos dessa modali-
dade de ensino nas propostas em educação matemática significa assumir uma 
concepção de ensino-aprendizagem “bancária”, onde os conteúdos “ensinados” 
são depositados na mente do aluno. Desse modo, levar em conta o conheci-
mento prévio do aluno implica em conhecer essa bagagem de saberes e en-
tender a forma como interagem com o que é ensinado formalmente na escola.

Além disso, representa que estudar os conhecimentos matemáticos pré-
vios dos educandos jovens e adultos no momento em que esses se defrontam no-
vamente ou pela primeira vez com o contexto escolar não significa classificar de 
forma dicotômica o escolar e o não escolar, mas sim aprofundar o conhecimento 
sobre como todos esses saberes, o informal, o escolar, o saber profissional e o for-
mal interagem na construção do conhecimento matemático desses educandos.

Metodologia da pesquisa

Considerando o objetivo da pesquisa que originou o presente capítulo, 
tomou-se por opção metodológica a abordagem da investigação qualitativa, 
em que Ludke e André (1986) destacam que o interesse do pesquisador é ve-
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rificar como o problema emerge na realidade do dia a dia e a forma com que 
os pesquisados percebem e falam sobre a realidade vivida é ponto de interesse.

Os sujeitos da pesquisa constituíram-se de três professores do Centro 
Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA, todos licenciados em Ma-
temática pela UNIR e lecionando essa disciplina em turmas da EJA. No caso, 
contou-se com um professor com 29 anos de docência, todos esses anos dedi-
cados a lecionar Matemática, sendo 22 anos de atuação na EJA; outro professor 
que atua há 19 anos como docente, sendo 15 deles na disciplina de Matemática, 
e há oito anos atuando na EJA; e, por último, um professor com 15 anos de do-
cência, sempre ensinando Matemática e com cinco anos dedicados à EJA.

Como instrumento para a coleta/produção de dados utilizou-se dois 
questionários, sendo um de caracterização, organizado com questões fechadas, 
que teve como objetivo coletar informações pessoais e também sobre a forma-
ção acadêmica e a experiência profissional dos sujeitos da pesquisa; e o outro 
questionário, elaborado com questões abertas, guiado com o propósito junto 
aos professores sujeitos da pesquisa de caracterizar suas concepções sobre a 
EJA e o ensino-aprendizagem de Matemática nessa modalidade.

Na oportunidade, assumiu-se a definição de questionário dada por Fio-
rentini e Lorenzato (2006) de que esse é um dos instrumentos mais tradicionais 
na coleta de dados, utilizado, na maioria das vezes, na fase inicial e exploratória da 
pesquisa, consistindo em uma série de perguntas objetivas (fechadas) e subjetivas 
(abertas) ou ainda mistas (combinando com questões fechadas e parte aberta).

Diante das informações elucidadas pelos sujeitos da pesquisa a partir 
dos instrumentos de coleta/produção de dados utilizados, a análise empreen-
dida foi assumida como sendo de natureza interpretativa do conteúdo desses 
instrumentos, tentando desvendá-los e chegar à compreensão das respostas 
expressas por meio das concepções dos professores, sujeitos da pesquisa, sobre 
o objeto de investigação.

Apresentação e análise dos dados

A primeira questão elucidada aos sujeitos da pesquisa foi sobre qual 
a importância do ensino da Matemática para os educandos da EJA. Assim, 
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chegou-se às seguintes respostas: “Nos dias de hoje, a Matemática está presente 
no dia a dia em nossas vidas. É através da Matemática que se aprende o quanto é 
importante saber como lidar com os números, não importa como for: somar, subtrair, 
multiplicar ou dividir” (Prof. G); “O ensino na Matemática da EJA é um curso 
resumido em comparação com o ensino regular. A importância é levar conhecimento 
de Matemática resumido. Muitos alunos da EJA têm a mesma qualidade na apren-
dizagem que no curso regular” (Prof. H); “Para que o aluno possa relacionar teoria 
à prática, pois a Matemática fará com que o mesmo resolva seus problemas diários 
com lógica” (Prof. I).

Nesse sentido, observou-se que o Prof. G reconhece que a Matemática 
faz parte do cotidiano e que ela é importante porque ajuda a resolver situações do 
dia a dia. O Prof. H destaca que a EJA, por ser um curso resumido em compara-
ção ao ensino dito regular, tem como algo importante levar o conhecimento de 
forma resumida, ou seja, ensinar os conteúdos tidos como mais importantes da 
Matemática. E o Prof. I destaca que o ensino da Matemática é importante para 
os educandos da EJA porque eles aprendem os conceitos matemáticos na escola 
e passam a usá-los no dia a dia, na solução de situações cotidianas.

Perguntados sobre de que forma acham que a Matemática deve ser 
ensinada na EJA, os sujeitos da pesquisa responderam: “Em primeiro lugar, 
deveria ter mais tempo (mais aulas por semana) para que assim possamos preparar 
melhor clientes para a vida” (Prof. G); “De maneira resumida, pois cremos que os 
jovens e adultos têm mais interesse em aprender, com mais facilidade que crianças e 
adolescentes”(Prof. H); “Com módulos de forma concentrada e resumida, mas com o 
desenvolvimento das fórmulas em uma escala de grau de dificuldade até o domínio 
do tema abordado”(Prof. I).

Verificou-se que o Prof. G apenas questiona o número de aulas, ou seja, 
destaca que deveria haver mais aulas para melhor preparar os educandos da 
EJA para a vida. Já o Prof. H destaca que a Matemática deve ser ensinada de 
forma resumida, ensinando os conteúdos mais importantes, uma vez que os jo-
vens e adultos retém os conhecimentos com mais facilidade que os alunos que 
frequentam a escola na idade própria. E o Prof. I menciona que a Matemática 
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na EJA deve ser ensinada de forma concentrada e resumida, ensinando-se os 
conteúdos mais importantes, assemelhando-se à resposta do Prof. H.

Ao serem indagados sobre o que compreendem por Matemática formal e 
Matemática informal, os sujeitos da pesquisa forneceram as seguintes respostas: 
“No meu ponto de vista, as duas têm o mesmo significado, pois a formal pode também ser a 
informal” (Prof. G); “Entendemos que a formação do cidadão seja de acordo com o nível 
de informação, conhecimento do aluno” (Prof. H); “Matemática informal é aquela que 
a pessoa usa no dia a dia para resolver problemas do seu cotidiano. Matemática formal é 
aquela teórica que se aprende na escola, com regras, teorias e fórmulas” (Prof. I).

O Prof. G destaca que Matemática formal e Matemática informal são 
a mesma coisa. Já o Prof. H não as define especificamente, ressaltando que a 
formação do aluno tem a ver com o conhecimento que ele traz consigo. Por sua 
vez, o Prof. I é o que melhor define Matemática formal e Matemática informal, 
definindo que a primeira é aquela que se aprende dentro do contexto escolar, 
e a segunda é aquela que a pessoa usa no dia a dia, é aquela que as pessoas 
aprendem fora do ambiente escolar.

No questionamento aos sujeitos da pesquisa sobre de que forma pode-se 
relacionar a Matemática Formal e a Matemática Informal no contexto da EJA, 
esses responderam: “Levando lado a lado uma e outra” (Prof. G); “Os alunos da EJA 
recebem a informação no curso de Matemática do mesmo jeito que o ensino regular. A 
aprendizagem depende muito da cultura, do interesse de cada aluno” (Prof. H); “Con-
textualizando a parte teórica com exemplos práticos do cotidiano do aluno” (Prof. I).

O Prof. G observa que ambas devem ser trabalhadas de forma paralela, 
que os conhecimentos que os educandos trazem consigo devem ser trabalha-
dos no ambiente escolar de forma que complementem o conhecimento escolar. 
Já o Prof. H destaca que o ensino da Matemática é igual para todos os alunos, 
e assim, que os conteúdos que são repassados a esses são os mesmos, porém a 
aprendizagem depende do ambiente em que convivem e depende do interes-
se de cada um deles. Enquanto o Prof. I elucida que relaciona a Matemática 
formal e a Matemática informal contextualizando os conteúdos matemáticos, 
relacionando a teoria a situações cotidianas em que seus alunos convivem e 
utilizando exemplos práticos.
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Quando perguntados se acreditam que os educandos da EJA são pos-
suidores de conhecimentos matemáticos adquiridos na maioria das vezes por 
meio das suas atividades desempenhadas no seu dia-a-dia, os sujeitos da pes-
quisa forneceram as seguintes respostas: “Para ser um bom profissional, ao mesmo 
tempo em que se aplica os conteúdos para os alunos, a gente também aprende muito 
com eles” (Prof. G); “Sim, embora a aprendizagem dependa diretamente da dedi-
cação de cada aluno” (Prof. H); “Sim, a Matemática do cotidiano eles dominam 
razoavelmente. Porém, quando parte para a teoria vivenciada na escola aí se reflete 
o problema de um estudo fragmentado e superficial dado ao pouco tempo de exposição 
dos conteúdos e a falta de base por falta do aluno nas séries iniciais”(Prof. I).

Constatou-se que o Prof. G acredita que os educandos da EJA são pos-
suidores de conhecimentos matemáticos adquiridos em suas atividades coti-
dianas, uma vez que cita que aprende também com eles, então sabe que es-
ses educandos são possuidores de conhecimentos que são adquiridos fora do 
ambiente escolar e que são levados posteriormente para a escola. O Prof. H 
também acredita que os educandos da EJA são possuidores de conhecimentos 
adquiridos fora do ambiente escolar, porém justifica que a aprendizagem é uma 
coisa relativa, que depende de cada aluno e da sua dedicação aos estudos. O 
Prof. I, do mesmo modo, destaca que os educandos da EJA são possuidores de 
conhecimentos adquiridos em suas atividades cotidianas, mas que dominam 
pouco a Matemática do cotidiano, e quando chegam à escola percebe-se um 
problema de um estudo fragmentado e superficial dado a falta de base nas 
etapas escolares anteriores.

Na indagação se é possível o aluno apresentar certa dificuldade em Ma-
temática dentro da sala de aula, mesmo quando demonstra habilidades para 
resolver frequentemente situações relacionadas aos conhecimentos matemáti-
cos presentes no seu cotidiano e o que teriam a destacar sobre isso, os sujeitos 
da pesquisa responderam: “Tem horas que o aluno pensa que sabe tudo, acha muito 
fácil e acaba errando, pois falta mais atenção por parte dele” (Prof. G); “Os alunos 
da EJA que têm dificuldade na aprendizagem pode ser mais fácil sanar as dúvidas 
desde que tais alunos se dediquem a estudar e aprender” (Prof. H); “Se houver con-
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textualização com uma relação da teoria atrelada a exemplos do cotidiano do aluno 
ele vai desenvolver-se melhor” (Prof. I).

Dessa forma, percebeu-se que o Prof. G destaca que é possível sim o 
aluno apresentar dificuldades, pois para ele, apesar dos alunos possuírem co-
nhecimentos aprendidos fora do contexto escolar, chegam à escola pensando 
que o conhecimento que possuem já é o suficiente para resolver as situações do 
seu dia a dia, e com isso acabam se enganando. Já para o Prof. H tem-se que 
os alunos apresentam dificuldades em Matemática, e que essas são mais fáceis 
de serem resolvidas desde que o aluno se dedique a estudar e aprender. E para 
o Prof. I entende-se que o aluno apresenta dificuldades em Matemática, uma 
vez que considera que para o aluno se desenvolver melhor, ou seja, aprender 
mais, tem que haver uma relação entre a teoria dos conteúdos matemáticos e 
os exemplos de situações do seu dia a dia desse aluno.

Diante dos questionamentos: Que conhecimentos matemáticos dos edu-
candos da EJA adquiridos fora da escola ou mesmo em passagens anteriores 
pelos bancos escolares são considerados por você na sua atividade docente? E 
de que forma você trabalha com esses conhecimentos em sua atividade docente? 
Os sujeitos da pesquisa proferiram que: “Muitos conhecimentos que a gente adqui-
re fora da sala, na hora em que fomos ao encontro de nossos alunos para lhe repassar 
conhecimentos adquiridos, podemos sim utilizar os conhecimentos que adquirimos fora 
do ambiente escolar” (Prof. G); “O conhecimento do aluno fora da EJA é bem-vindo 
quando em Matemática o conhecimento do dia a dia deixa o aluno capaz de aprender, 
basta querer relacionar o desenvolvimento adquirido no dia a dia” (Prof. H); “Como 
citado antes, fazendo exercícios de situações do cotidiano do aluno” (Prof. I).

Neste caso, tem-se que o Prof. G parece se equivocar, uma vez que, a 
questão está se referindo aos conhecimentos que os alunos da EJA trazem con-
sigo, no entanto, o professor entende como sendo os conhecimentos dele, ou 
seja, os conhecimentos que ele adquiri no seu dia a dia. Já o Prof. H considera os 
conhecimentos dos educandos da EJA nas suas atividades docentes, pois perce-
be-se isso quando menciona que basta relacionar o desenvolvimento adquirido 
no dia a dia, que trabalha com os conteúdos matemáticos relacionando-os com 
os conhecimentos que os alunos trazem consigo, conhecimentos esses providos 
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durante o seu cotidiano. O Prof. I também considera em suas atividades docentes 
os conhecimentos matemáticos dos educandos da EJA, pois cita que trabalha 
com exercícios que envolvem situações cotidianas dos seus alunos.

Quando questionados sobre quais as dificuldades de se trabalhar com 
o ensino-aprendizagem da Matemática na modalidade EJA levando em con-
sideração a questão da relação entre a Matemática formal e a Matemática 
informal, os sujeitos da pesquisa mencionaram: “Falta de tempo, pois deveria ter 
um tempo bem mais longo, falta de livros adequados exclusivamente à EJA. E uma 
boa remuneração, bem mais acessível do que nos é imposto” (Prof. G); “Toda dificul-
dade se resume em um só fator: não há aprendizagem se não houver estudo dedicado” 
(Prof. H); “O principal problema é o número de aulas reduzidas para cada série, e 
pouco tempo para a abordagem dos conteúdos” (Prof. I).

Nessa perspectiva, observou-se que o Prof. G ressalta como dificuldade 
a “falta de tempo”, ou seja, o professor questiona a quantidade de horas de 
aula, uma vez que a EJA funciona com 50 minutos de aula e isso acarreta di-
ficuldades na questão de ensinar os conteúdos para os seus educandos. Outra 
dificuldade que o Prof. G cita é a questão do material direcionado a essa mo-
dalidade de ensino, ressaltando a falta de livros adequados. Sobre esse aspecto, 
o Prof. G questiona que os livros (apostilas) não são bons, pois não condizem 
com as especificidades da EJA, dificultando assim o ensino dos conteúdos. 
Por último, verificou-se ainda, segundo o Prof. G, a questão da remuneração 
paga aos professores. Quanto ao Prof. H, percebeu-se que “fugiu” um pouco do 
foco da questão, ao passo que menciona as dificuldades em relação ao aluno, 
enfatizando que esse só aprende quando se dedica ao estudo. Sobre o Prof. I, 
constatou-se que complementa o que o Prof. G respondeu, questionando que 
a principal dificuldade em se trabalhar na EJA refere-se ao pouco tempo que 
há para abordar os conteúdos em decorrência do número reduzido de aulas, 
principalmente com a disciplina de Matemática.

Considerações finais

Em uma análise geral, considera-se que, quanto ao ensino da Mate-
mática na modalidade EJA, as concepções dos professores pesquisados são 
bastante comuns, reconhecendo sua importância para os educandos jovens e 
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adultos, que apesar de eles apresentarem dificuldades de aprendizagem mate-
mática, são possuidores de conhecimentos matemáticos geralmente oriundos 
de suas atividades cotidianas, e que tais conhecimentos são considerados em 
suas atividades docentes. Além disso, conclui-se que os professores pesquisa-
dos parecem compartilhar a ideia de que o ensino de Matemática deve ser re-
alizado de maneira resumida e concentrada nos conteúdos mais significativos, 
principalmente devido ao número reduzido de aulas de Matemática na EJA.

No que diz respeito à concepção dos professores pesquisados sobre a 
relação entre a Matemática formal e a Matemática informal, considera-se que 
ora os professores têm opiniões comuns, ora divergentes. Nesse caso, nota-se 
divergência em suas visões quando um ressalta que a Matemática formal e a 
Matemática informal são a mesma coisa, enquanto outro salienta a diferença 
entre elas, observando que a primeira é aquela que se aprende dentro do con-
texto escolar, e a segunda remete-se ao conhecimento cotidiano e geralmente 
aprendido fora do ambiente escolar.

Do mesmo modo, tem-se ainda o sujeito da pesquisa que argumen-
ta que a Matemática formal e a Matemática informal devem ser trabalhadas 
paralelamente, e outro que menciona que essas são relacionadas no ensino de 
Matemática quando seus conteúdos são abordados de forma contextualizada. 
Já a concepção compartilhada pelos sujeitos da pesquisa refere-se às dificul-
dades de se trabalhar a disciplina de Matemática na EJA, alegando problemas 
deles a falta de materiais adequados voltados aos conhecimentos matemáticos 
na EJA, a má remuneração paga aos professores, e a falta de tempo para abor-
dar os conteúdos em decorrência do número reduzido de aulas.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Pa-
râmetros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CALAZANS, Â. M. A matemática na alfabetização: o pensar e o fazer numa 
prática dialógica. Porto Alegre: Kuarup, 1993.



179

CARRAHER, T.; CARRAHER, D.; SCHLIEMANN, A. Na Vida Dez, na 
Escola Zero. 10. ed. São Paulo: Cortez, 1995.

CARVALHO, D. L. de. A interação entre o conhecimento matemático da 
prática e o escolar. Campinas: UNICAMP, 1995.

D’AMBROSIO, U. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Educação e 
Pesquisa. São Paulo. v. 31, n. 1, jan./mar. 2005.

DI PIERRO, M. C. Um balanço da evolução recente da Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil. In: UNESCO. Construção coletiva: contribuições à Edu-
cação de Jovens e Adultos. Brasília: UNESCO/MEC/RAAAB, 2005. p. 17-30.

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemá-
tica: percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006.

FONSECA, M. da C. F. R. Educação Matemática de Jovens e Adultos: Es-
pecificidades, desafios e contribuições. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

______. Educação Matemática de Jovens e Adultos. In: SOARES, L. (org.). 
Diálogos na Educação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte, Autêntica, 2006.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1997.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1986.

MONTEIRO, A. A etnomatemática em cenários de escolarização: alguns ele-
mentos de reflexão. In: KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; OLIVEIRA, C. J. 
de. (org.) Etnomatemática: currículo e formação de professores. 2. ed. Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. p. 432-446.

PARK, M. B.; FERNANDES, R. S.; CARNICEL, A. (org.). Palavras-chave 
em educação não-formal. Campinas: Setembro, 2007.



180

SANTOS, M. A. dos. A Educação Matemática na alfabetização de jovens 
e adultos: formação de alfabetizadores. Universidade Católica de Brasília. 
Disponível em: <www.cereja.org.br/pdf/20050218_matematica.pdf>. Aces-
so em: abr. 2011.

SIMPSON, O.; PARK, M. B.; FERNANDES, R. S. (org.). Educação não 
formal: cenários da criação. Campinas: UNICAMP, 2001.

UNESCO. Declaração de Hamburgo. V Conferência Internacional de 
Educação de Adultos. Hamburgo, Alemanha, jul. 1997.



181

CAPÍTULO 9

O PEDAGOGO E O ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA 
ANÁLISE DE TESES E DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS 
NO BRASIL NO PERÍODO DE 2010 A 2019

Ana Paula Leite Cardiliquio

Moab Marques da Silva

Emerson da Silva Ribeiro

Introdução

A formação do pedagogo para o ensino da Matemática vem se apresen-
tando como um tema emergente nos últimos tempos, resultando em estudos e 
pesquisas que buscam conhecer como esta formação vem ocorrendo no Brasil.

Nesse movimento e tendo como motivação para a realização do presen-
te trabalho o desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado, em andamento, 
centrada na formação inicial do pedagogo para atuar como docente que ensina 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estabeleceu-se como 
propósito deste trabalho conhecer as produções acadêmico-científicas sobre 
essa temática, buscando estabelecer seus objetivos, metodologias de investi-
gação e resultados, de forma a subsidiar a referida pesquisa de mestrado em 
termos de aportes teóricos e metodológicos.

Desta forma, apresenta-se este trabalho tendo como objetivo identificar o 
que vem sendo discutido nas teses e dissertações defendidas no Brasil no período 
de 2010 a 2019 a respeito da formação do pedagogo para o ensino da Matemática.

Percurso metodológico

A fim de atender o objetivo deste trabalho, recorreu-se à pesquisa de 
abordagem metodológica qualitativa e quanto ao procedimento de coleta de 
dados adotou-se alguns princípios dos estudos do tipo estado da arte, de cará-
ter bibliográfico.
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Em relação à abordagem da investigação qualitativa, o trabalho respal-
da-se em Bogdan e Biklen (1994), citados por Ribeiro (2014, p. 71), destacan-
do que “o pesquisador é o principal instrumento; os dados coletados são pre-
dominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do 
que com o produto; e a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo”.

A respeito dos estudos do tipo estado da arte, o aporte é em Fio-
rentini e Lorenzato (2006, p. 103), ao destacarem que esses estudos “ten-
dem a ser mais históricos e procuram inventariar, sistematizar e avaliar a 
produção científica numa determinada área (ou tema) de conhecimento, 
buscando identificar tendências e descrever o estado do conhecimento de 
uma área ou de um tema de estudo”.

Nessa perspectiva, evidencia-se que o presente trabalho se aproxima 
dos pressupostos supracitados uma vez que se buscou identificar a pro-
dução acadêmico-científica de um tema específico, em um determinado 
período temporal, configurado na identificação de teses e dissertações de-
fendidas no Brasil no período de 2010 a 2019 que discutem a formação do 
pedagogo para o ensino da Matemática.

Cabe salientar que a opção por este período temporal se dá em função 
de compor os últimos anos, ou os anos mais recentes, quase uma década, jus-
tificando-se o final desse período pelo ano de 2019 dada a dificuldade de se 
localizar pesquisas que teriam sido defendidas no ano seguinte (2020, data de 
encerramento da última década), relativamente a pouco tempo, haja vista cer-
tos atrasos de um a dois anos entre a defesa da pesquisa e a sua disponibilização 
em bancos de dissertações e teses, impossibilitando a delimitação do período 
temporal de 2011 a 2020, como desejado.

Sobre o caráter bibliográfico do trabalho, esse se submete ao processo 
de constituição dos seus dados, envolvendo a análise de pesquisas defendi-
das em programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu. Assumindo-se, 
assim, a definição de trabalho bibliográfico como sendo aquele que “é feito a 
partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 
meios escritos eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web 
sites” (Fonseca, 2002, p. 32).
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Portanto, quanto ao material de análise, destaca-se sua constituição por 
treze pesquisas, sendo sete dissertações e seis teses. No caso, evidencia-se que 
esses estudos não representam a totalidade das pesquisas defendidas no pe-
ríodo temporal investigado, considerando-se a possibilidade de haver outras 
pesquisas não encontradas em virtude dos limites e dificuldades impostos aos 
estudos do tipo estado da arte.

Tais pesquisas foram localizadas a partir da Biblioteca Digital Bra-
sileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando-se como descritores de 
busca: “Pedagogo”, “Formação de Professores”, “Educação Matemática” e “For-
mação de Professores que Ensinam Matemática”. Na seleção das pesquisas 
levantadas, inicialmente buscou-se analisar os seus títulos e, posteriormen-
te, seus resumos, de forma que se evidenciasse alguma proximidade com a 
temática aqui investigada.

A respeito da análise dos dados obtidos das teses e dissertações sele-
cionadas, este trabalho assumiu o caráter interpretativo, destacando os obje-
tivos, procedimentos metodológicos, bases teóricas e resultados alcançados 
por essas pesquisas.

Apresentação e discussão dos dados

No levantamento realizado, conforme destacado, obteve-se treze pes-
quisas, optando-se por apresentá-las e discuti-las separadamente, de acordo 
com a modalidade de estudo (dissertação e tese) e obedecendo à cronologia 
das datas de suas defesas.

Dessa forma, iniciando pelas dissertações, essas se constituíram de sete 
pesquisas, conforme Quadro 1.
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Quadro 1: Dissertações que tratam da formação do pedagogo para o ensino da  
Matemática

Título
Autor(a)

Orientador(a)
Ano Programa/Insti-

tuição

A Matemática na for-
mação de professores dos 
anos iniciais do Ensino 
Fundamental: relações en-
tre a formação inicial e a 
prática pedagógica

Deise Rôos Cunha

João B. Siqueira Har-
res

2010

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação em Ciên-
cias e Matemática da 

Pontifícia Univer-
sidade Católica do 
Rio Grande do Sul 

(PUC-RS)

A formação do pedagogo 
e o ensino da Matemática 
nos anos iniciais do Ensi-
no Fundamental

Simone Marques 
Lima

Ademar de L. Carva-
lho

2011

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação da Uni-
versidade Federal 
de Mato Grosso 

(UFMT)

Educação Matemática 
no curso Pedagogia das 
Águas: reflexões dos pro-
fessores em formação

Janaína C. de Souza

Erasmo B. de Souza 
Filho

2012

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação em Ciên-
cias e Matemáticas 

da Universidade 
Federal do Pará 

(UFPA)

O pedagogo e o ensino de 
Matemática: uma análise 
da formação inicial

Fernanda Cíntia C. 
Matos

Maria José C. dos San-
tos

2016

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação Brasileira 
da Universidade 
Federal do Ceará 

(UFC)
Percepções de futuros pe-
dagogos acerca de sua for-
mação matemática: estudo 
com licenciandos de dois 
cursos de Pedagogia de 
Minas Gerais

Nayara Mariano Souto

Ana Cristina Ferreira

2016

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação da Uni-
versidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP)



185

O ensino de Matemática 
nos anos iniciais em tem-
pos de cibercultura: refle-
tindo acerca da formação 
do pedagogo

Caroline T. de Souza

Lucia M. Martins Gi-
raffa

2017

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação da Pon-
tifícia Universidade 

Católica do Rio 
Grande do Sul (PU-

C-RS)

Formação do professor 
que ensina Matemáti-
ca nos anos iniciais: uma 
análise dos conhecimentos 
legitimados pelo MEC e 
sua operacionalização na 
prática

Diego de Vargas Ma-
tos

Isabel C. Machado de 
Lara

2017

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação em Ciên-
cias e Matemática da 

Pontifícia Univer-
sidade Católica do 
Rio Grande do Sul 

(PUC-RS)
Fonte: Dissertações selecionadas pela autoria desta pesquisa junto à BDTD.

O primeiro estudo elencado, a dissertação “A Matemática na formação de 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental: relações entre a formação inicial 
e a prática pedagógica”, teve como objetivo investigar como o curso de Pedagogia 
desenvolve a formação Matemática dos futuros professores dos anos iniciais da 
escolarização, tendo como pressuposto que o profissional formado nesse curso é 
considerado o primeiro professor de Matemática da Educação Básica.

No que se refere aos aspectos metodológicos, essa pesquisa foi defini-
da por sua autora como um estudo de caso, de abordagem qualitativa, com a 
coleta de dados pautada em pesquisas documentais, observações e entrevistas.

Em relação aos aportes teóricos, a dissertação se embasou em: Curi 
(2004; 2007), Cury (1999), Utsumi (2006), Nobre (2006), Hillebrand (2006), 
entre outros.

A partir dos dados da pesquisa, a autora traçou suas considerações finais 
destacando a importância de a formação matemática do pedagogo romper as 
barreiras do curso de Pedagogia, incluindo-se também como preocupações da 
comunidade acadêmica que trata da Educação Matemática.

A dissertação “A formação do pedagogo e o ensino da Matemática nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental” objetivou não apenas discutir a formação do 
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pedagogo, mas também os desafios e problemas por ele enfrentados para com 
o ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

No tocante aos aspectos metodológicos, esse estudo se apoiou na abor-
dagem qualitativa interpretativa, coletando dados por meio de questionários, 
entrevistas semiestruturadas e análise de documentos.

Como referencial teórico a referida dissertação se embasou nos es-
tudos de Bissolli da Silva (2006), Brzezinski (1996), Franco (2008), Sheibe 
(2009), Fiorentini (1995), Curi (2004), Veiga (2009), Carvalho (2005), Tar-
dif (2002), entre outros.

Assim, como resultados, essa pesquisa apontou que os desafios enfrentados 
para com o ensino da Matemática por pedagogos vão além das questões relacio-
nadas a elementos como a metodologia, a didática ou o processo avaliativo, mas 
também tem a questão da apropriação insuficiente dos conteúdos matemáticos.

A dissertação “Educação Matemática no curso Pedagogia das Águas: refle-
xões dos professores em formação” propôs discutir a formação do pedagogo para 
atuar na Educação do Campo, precisamente com uma população ribeirinha, 
ofertada pelo curso de Pedagogia das Águas, oferecido pela UFPA, Campus do 
Baixo Tocantins. Para tanto, teve como objetivo geral investigar como a Edu-
cação Matemática foi vista durante esse curso e quais os reflexos na formação 
dos professores que atuam em escolas ribeirinhas.

Metodologicamente, a dissertação foi desenvolvida como uma pesquisa 
de abordagem qualitativa, utilizando-se dos seguintes instrumentos de coleta de 
dados: diário de campo, entrevistas semiestruturadas e análises de documentos.

No que se refere aos seus aportes teóricos, essa pesquisa teve como su-
porte os estudos de: Brito (2008), Queiroz (2009), Sousa, M. (2010), D’Am-
brosio (1999; 2005), Lorenzato (2006), Nacarato (2009), Ribeiro (2010), Hage 
(2006), entre outros.

Como considerações, a pesquisa evidenciou a valorização dos saberes ri-
beirinhos e sua importância no ensino-aprendizagem da Matemática, ressaltan-
do que no curso Pedagogia das Águas a construção do conhecimento do pro-
fessor vai além da compreensão dos métodos e conteúdos, estando muito mais 
atrelada à valorização e respeito à cultura e aos saberes da comunidade inserida.
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Na dissertação “O pedagogo e o ensino de Matemática: uma análise da for-
mação inicial”, sua autoria objetivou analisar o processo formativo dos peda-
gogos para o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Em relação à metodologia dessa pesquisa, sua autora a assumiu como 
sendo de abordagem qualitativa, optando-se pela observação de aulas e pela 
aplicação de questionários como procedimentos de coleta de dados.

No que tange ao referencial teórico, essa pesquisa se embasou em autores 
como: Nóvoa (1995; 2009), Tardif (2002), Gatti (2011), Fiorentini, (1995), Lo-
renzato, (2006), Nacarato e Mengali (2009), D’Ambrosio (1995), entre outros.

Como resultados da pesquisa, sua autora fomentou a importância de 
uma formação inicial do pedagogo comprometida com o fortalecimento do 
ensino da Matemática, sugerindo ainda o despertar de pesquisadores para o 
estudo dessa temática.

Na dissertação “Percepções de futuros pedagogos acerca de sua formação ma-
temática: estudo com licenciandos de dois cursos de Pedagogia de Minas Gerais”, 
o seu objetivo foi investigar de que forma os alunos concluintes do curso de 
Pedagogia percebem sua formação matemática, bem como se eles se sentem 
preparados para lecionar Matemática.

Para tanto, a autoria dessa dissertação propôs uma pesquisa qualitativa, 
coletando os dados por meio da aplicação de questionário e entrevista, da ob-
servação in loco de aulas e da análise documental dos projetos pedagógicos de 
dois cursos de Pedagogia do Estado de Minas Gerais.

Como referencial teórico, a pesquisa se fundamentou em: Shulman 
(1986), Tardif (2012), Gauthier (1998), Curi (2004), Gatti e Nunes (2008) e 
Libâneo (2010).

Em suas considerações, a pesquisa trouxe à tona a realidade de que nem 
sempre o curso de Pedagogia prepara suficientemente o pedagogo para o en-
sino da Matemática, destacando a urgência de se estreitar os laços entre as 
universidades e os professores da Educação Básica para que sejam traçadas 
estratégias de ensino para uma formação básica relativa à Matemática. A pes-
quisa também questionou o fato de as diretrizes curriculares para o curso de 
Pedagogia habilitarem o profissional formado nesse curso a desenvolver diver-
sas funções no contexto educacional.
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A dissertação “O ensino de Matemática nos anos iniciais em tempos de cibercul-
tura: refletindo acerca da formação do pedagogo” discutiu sobre a formação do peda-
gogo em relação à utilização das tecnologias digitais. Assim, se propôs investigar a 
formação dos pedagogos no que tange ao ensino de Matemática nos anos iniciais, 
buscando identificar possíveis brechas e alternativas de formação, especialmente 
aquelas que contemplam o uso de espaços/recursos digitais abertos.

No que tange aos aspectos metodológicos dessa pesquisa, optou-se pelo 
estudo de caso, com base na abordagem da investigação qualitativa-explorató-
ria, e como instrumentos de coleta de dados privilegiou-se a análise documen-
tal, questionários aplicados on-line e entrevistas. Já para a análise dos dados, 
essa foi procedida por meio da Análise Textual Discursiva.

Em relação ao aporte teórico da pesquisa, sua autora recorreu a: Tardif 
(2002), Nóvoa (1997), Lévy (1999), Prensky (2001), Lorenzato (2006) e Na-
carato (2004).

Entre as conclusões da pesquisa, destacou-se a escassez de conteúdos 
voltados ao ensino da Matemática na formação do pedagogo e que os espaços 
e recursos digitais abertos não estão sendo discutidos e/ou utilizados nessa for-
mação. Nesse sentido, a pesquisa elencou ainda como consideração sobre a ne-
cessidade de se adequar os currículos dos cursos de Pedagogia para o ensino da 
Matemática numa perspectiva mais ampla, englobando não apenas conteúdos 
relacionados à didática, mas também conteúdos matemáticos propriamente 
ditos, bem como se atentar para as mudanças no modo de se aprender e ensinar 
propostos na era tecnológica.

A dissertação “A formação do professor que ensina Matemática nos anos 
iniciais: uma análise dos conhecimentos legitimados pelo MEC e sua operacionali-
zação na prática” teve como objetivo analisar os conhecimentos do professor 
que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental legitimados 
pelos dispositivos de avaliação elaborados pelo Ministério da Educação e o 
modo como se operacionalizam na prática.

No que se refere aos aspectos metodológicos dessa pesquisa, optou-se 
pela abordagem da investigação qualitativa, adotando o estudo de caso como 
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tipo de pesquisa e suporte na análise documental e em questionários para a 
coleta de dados.

A pesquisa teve como aporte teórico os estudos de: Tardif (2002), Shul-
man (1986; 2014), Perrenoud (1999; 2000), Freire (1996), Saviani (2009), Fio-
rentini (1995), Nacarato, Mengali e Passos (2011), entre outros.

A título de considerações decorrentes dessa pesquisa, seu autor res-
saltou a necessidade de se rever a abordagem de conteúdos matemáticos nos 
cursos de Pedagogia, observando-se uma lacuna não apenas nos aspectos re-
lacionados aos conhecimentos pedagógicos, mas também no que diz respeito 
aos conhecimentos relacionados aos conteúdos matemáticos, de forma que o 
curso de Pedagogia dê ao profissional formado subsídios teóricos e práticos 
para sua atuação.

Em complementação à apresentação e discussão das pesquisas levan-
tadas tratando sobre a formação do pedagogo para o ensino de Matemática, 
destacam-se agora seis teses, com base no Quadro 2.

Quadro 2: Teses que discutem sobre a formação do pedagogo para o ensino da  
Matemática

Título
Autor(a)

Orientador(a)
Ano

Programa/Insti-
tuição

Processos formativos em 
Matemática de alunas-
-professoras dos anos 
iniciais em um curso a 
distância de Pedagogia

Reginaldo F. Carneiro

Cármen Lúcia B. Passos

2012

Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação da 
Universidade Fe-

deral de São Carlos 
(UFSCar)

Saberes de professores 
formadores e a prática 
de formação para a do-
cência em Matemática 
nos anos iniciais de es-
colaridade

Elizabeth C. G. Manfre-
do

Tadeu Oliver Gonçalves

2013

Programa de 
Pós-Graduação 

em Educação em 
Ciências e Mate-

máticas da Univer-
sidade Federal do 

Pará (UFPA)
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As Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o 
curso de Pedagogia: um 
olhar a partir do ciclo de 
políticas

Fabiana A. B. Kastelijns

Maria Lourdes Gisi

2014

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação da Pon-
tifícia Universidade 
Católica do Paraná 

(PUC-PR)
Um estudo sobre os sa-
beres formativos do for-
mador de professores de 
Matemática do curso de 
Licenciatura em Peda-
gogia

Luciana M. Sado Utsumi

Norinês Panicacci Bahia

2016

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação da Uni-
versidade Meto-

dista de São Paulo 
(UMESP)

Formação do pedagogo 
e o pedagogo em forma-
ção: contrastes entre a(s) 
política(s) de sentido de 
formação nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
e as experiências forma-
tivas compreendidas na 
cotidianidade dos atos 
de currículo

Gerusa do L. Carneiro de 
Oliveira Moura

Roberto Sidnei Macedo

2017

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação da Uni-
versidade Federal 
da Bahia (UFBA)

Aprender a ensinar Ma-
temática: a participação 
de estudantes em Peda-
gogia em uma comuni-
dade de prática

Sara Miranda de Lacerda

Ana Lúcia Manrique

2017

Programa de Pós-
-Graduação em 

Educação Matemá-
tica da Pontifícia 
Universidade Ca-

tólica de São Paulo 
(PUC-SP)

Fonte: Teses selecionadas pela autoria desta pesquisa junto à BDTD.

A tese “Processos formativos em Matemática de alunas-professoras dos anos 
iniciais em um curso a distância de Pedagogia”, apresentou como objetivo investigar 
os processos formativos evidenciados por alunas-professoras quando inseridas 
nas disciplinas específicas de Matemática em um curso a distância de Pedagogia.

Metodologicamente, essa tese se caracteriza como uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, adotando como procedimentos de coleta de dados a 
entrevista semiestruturada e análise documental.
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No tocante ao referencial teórico, para contribuir com a pesquisa o seu 
autor buscou embasamento em: Batista (2008), Chiarato (2005), Curi (2004; 
2005), Gatti (2010), Lima (2007), Nacarato e Mengali (2009), Tardif (2008), 
entre outros.

Tendo em vista que os sujeitos dessa pesquisa se caracterizaram por 
alunas que já exerciam a docência, o autor dessa tese concluiu que as disciplinas 
relativas à Matemática ofertadas a essas alunas-professoras contribuíram para 
a (re)construção e (re)significação dos conteúdos matemáticos, proporcionan-
do uma ampliação da base de conhecimentos para o ensino da Matemática.

A tese “Saberes de professores formadores e a prática de formação para a docên-
cia em Matemática nos anos iniciais de escolaridade” buscou conhecer as concepções 
e saberes de professores formadores e como repercutem na prática e formação 
para a docência da Matemática entre acadêmicos do curso de Pedagogia.

No que se refere aos aspectos metodológicos, essa pesquisa se caracteri-
zou como de abordagem qualitativa e utilizou para a coleta de dados: questio-
nário, entrevistas semiestruturadas, análise documental e observações.

Em relação ao aporte teórico, essa tese teve como suporte: Clandi-
nin (2008), Gonçalves (2011), Tardif (2000; 2002), Shulman (1968; 2005), 
Nóvoa (1992; 2000), entre outros.

Após analisar e discutir os dados, a autora da tese chegou à conclu-
são de que há de se criar um meio de discussão sobre a constituição dos 
saberes e da identidade docente, e fomentar a prática da iniciação cientifica 
na formação de professores.

Na tese “As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Peda-
gogia: um olhar a partir do ciclo de políticas”, sua autora teve como objetivo 
analisar o processo de construção e implementação das Diretrizes Curri-
culares Nacionais para o curso de Pedagogia com base na Resolução CNE/
CP nº 1/2006.

A respeito da metodologia da pesquisa, sua abordagem foi quali-
tativa, tendo como procedimento a análise documental de pesquisas, leis, 
resoluções e pareceres.
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Quanto ao referencial teórico, a autora dessa tese buscou apoio em au-
tores como: Ball (1998; 2006; 2009; 2011), Bowe (1992), Mainardes (2006; 
2009; 2011), Shiroma (2002; 2007), Tommasi (2007), entre outros.

A autora dessa pesquisa concluiu que o atual modelo para a formação 
do pedagogo se propõe a formar um profissional multifacetado, com possibili-
dade de atuação em diversos campos de atuação da educação, o que não con-
tribui para sua formação completa, pois dado o curto período de duração do 
curso, frente à imensidão de conteúdos a serem apropriados pelos acadêmicos, 
afim de que se desenvolvam competências para atuar em diversas funções edu-
cacionais, passa-se a se privilegiar conteúdos instrumentalizadores, deixando 
de lado as disciplinas de fundamentação epistemológica e de conteúdo.

A tese “Um estudo sobre os saberes formativos do formador de professores de 
Matemática do curso de Licenciatura em Pedagogia” visou investigar quais os co-
nhecimentos necessários à prática do professor de nível superior, aqui chamado 
de formador de professores, em relação à formação do professor que ensina 
Matemática na Licenciatura em Pedagogia.

Em relação aos aspectos metodológicos, essa tese se enquadrou como 
uma pesquisa de abordagem qualitativa, com suporte em questionários e en-
trevistas para a coleta de dados.

A pesquisa se fundamentou em: Almeida e Pimenta (2011), Cunha 
(1989; 2014), Curi (2004; 2005; 2006), Machado (2012), Tardif (2000; 2001; 
2002), entre outros.

Como resultados alcançados, a autora dessa tese evidenciou a necessidade 
dos professores formadores em aprofundar o domínio não apenas nos conteúdos 
relativos à docência, mas também nos conteúdos matemáticos propriamente di-
tos, trabalhando de modo indissociados conteúdo e formas de ensinar.

A tese “Formação do pedagogo e o pedagogo em formação: contrastes en-
tre a(s) política(s) de sentido de formação nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
e as experiências formativas compreendidas na cotidianidade dos atos de currí-
culo” objetivou investigar quais as dicotomias entre as políticas de formação 
propostas pelas diretrizes curriculares para a formação do pedagogo e as 
experiências formativas.
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No que se refere à metodologia, essa pesquisa se qualificou como sendo 
de abordagem qualitativa, definida como um estudo de caso, e adotando como 
procedimentos de coleta de dados: entrevistas semiestruturadas, grupo focal, 
análise documental, roda de memória e conversa, e observação participante.

A tese constituiu seu referencial teórico em autores como: Aguiar 
(2006), Bissoli da Silva (2017), Gatti (2002; 2008), Macedo (2007; 2010; 
2013), Saviani (2008), Scheibe (2007), Tardif (2005), entre outros.

A autora dessa pesquisa concluiu que não se pode definir uma formação ape-
nas pelas políticas públicas ou currículos propostos, e que as experiências formativas 
contribuem massivamente para a formação do professor. Além disso, evidenciou que 
a formação do pedagogo deve superar as barreiras das diretrizes, se importando tam-
bém com o cuidado na formação do sujeito, para além dos conteúdos.

Por último, a tese “Aprender a ensinar Matemática: a participação de estu-
dantes em Pedagogia em uma comunidade de prática”, teve como objetivo identi-
ficar a contribuição da participação em comunidade de prática para o processo 
formativo de estudantes do curso de Pedagogia para ensinar Matemática nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental.

A respeito dos aspectos metodológicos, essa pesquisa foi assumida como 
sendo de abordagem qualitativa, elegendo a observação participante como mé-
todo de coleta de dados.

Como aporte teórico a autora dessa tese se apoiou em: Barros (2016), 
Curi (2005), Fiorentini (2006), Lacerda (2011), Tinti (2016), entre outros.

A autora concluiu que a inserção de estudantes nas atividades práti-
cas contribuiu para que a aprendizagem ocorresse influenciada pelas múltiplas 
experiências que os estudantes estiveram expostos, possibilitando a reflexão e 
interlocução entre acadêmicos e professores da comunidade de prática.

Considerações finais

Neste trabalho buscou-se trazer à tona a preocupação com a formação 
do professor que ensina matemática, em especial o pedagogo, a partir de pes-
quisas acadêmico-científicas com enfoque nessa temática.
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Assim, em função da análise de dissertações e teses defendidas no Brasil 
no período de 2010 a 2019, selecionadas por meio de levantamento procedido 
junto à BDTD, foi possível observar que todas essas pesquisas assumiram uma 
abordagem metodológica de natureza qualitativa.

As similaridades dessas pesquisas não estão apenas traçadas por meio 
de suas abordagens metodológicas, mas também na convergência de algumas 
delas quantos aos objetivos de investigação. Nesse sentido, observou-se nos 
estudos de Cunha (2010), Lima (2011) e Matos (2016) a tentativa de conhecer 
a formação inicial ofertada por cursos de Pedagogia no tocante ao ensino da 
Matemática, concluindo quanto à necessidade de uma formação do pedago-
go direcionada à aprendizagem de conhecimentos matemáticos a ensinar nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental.

Constatou-se ainda que algumas pesquisas acrescentaram outras temá-
ticas relevantes ao ensino da Matemática na formação do pedagogo. Neste 
caso, por exemplo, a pesquisa de Souza (2017) buscou refletir sobre a formação 
do pedagogo para o ensino da Matemática mediado pelo uso das tecnologias. 
Já Souza (2012) destacou a importância do respeito à cultura e o respaldo na 
etnomatemática em consideração à formação de pedagogos em um curso es-
pecífico denominado de Pedagogia das Águas.

Por sua vez, pesquisas como as de Kastelijns (2014), Moura (2017) e 
Matos (2017) demonstraram uma preocupação com os documentos nortea-
dores da formação de pedagogos no Brasil, investigando o processo formativo 
instituído pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e outras legislações que nor-
matizam o curso de Pedagogia.

Destacam-se também pesquisas com enfoque nos professores forma-
dores dos cursos de Pedagogia, como as teses de Manfredo (2013) e Utsumi 
(2016), que concluíram que o professor formador possui um papel importante 
no processo de formação do pedagogo, requerendo possuir domínio dos conte-
údos matemáticos e não apenas dos conteúdos relativos à docência.

De modo geral, as pesquisas analisadas evidenciam uma preocupação 
quanto à formação do pedagogo para o ensino da Matemática, destacando a 
necessidade de se promover uma formação voltada não apenas à didática deste 
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componente curricular, a dificuldade de atender as aprendizagens requeridas 
ao ensino dos conteúdos matemáticos a serem lecionados nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, bem como a crescente preocupação na construção do 
pedagogo, perpassando as concepções e anseios deste profissional.

Por fim, se conclui este trabalho ciente dos desafios que a temática in-
vestigada se impõe, porém, ainda mais encorajado a continuar pesquisando o 
tema, com vistas a produzir material que sirva de base para a construção de 
projetos pedagógicos de cursos de Pedagogia que considerem e reforcem a 
relevância acadêmica e social da formação do pedagogo direcionada ao domí-
nio de conhecimentos pedagógicos e específicos da Matemática para atuar na 
docência nas etapas iniciais da Educação Básica.
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CAPÍTULO 10

ETNOMATEMÁTICA, DECOLONIALIDADE E INTERCULTURALI-
DADE EM DISCURSOS DE ESTUDANTES INDÍGENAS DA UNIR

Luiz Carlos dos Reis

Kécio Gonçalves Leite

Introdução

Este capítulo constitui-se como um recorte de uma pesquisa de mestra-
do em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 
da UNIR, cujo desenvolvimento envolve os conceitos de etnomatemática, de-
colonialidade e interculturalidade.

A etnomatemática, como campo de pesquisa e proposta educacional, 
busca respeito e diálogo entre epistemologias distintas para construções de 
novos conhecimentos, sem hierarquização e imposições dos conhecimentos 
por parte de uma cultura dominante. A decolonialidade visibiliza as lutas con-
tra a colonialidade e reconhece epistemologias “outras” que, com muita luta, 
resistiram e resistem ao processo de ocultamento e supressão de saberes e fa-
zeres promovidos pelo pensamento hegemônico europeu. A interculturalidade 
crítica, como ferramenta pedagógica, incentiva “a criação de ‘outras’ formas de 
pensar, ser, aprender, ensinar, sonhar e viver que ultrapassem fronteiras” (Wal-
sh, 2009, p. 9). Estes três conceitos são pilares para a construção e sustentação 
de uma educação intercultural crítica.

Assim, este capítulo tem por objetivo verificar como emergem pressupos-
tos de etnomatemática e de decolonialidade nos discursos de estudantes indí-
genas da UNIR presentes em seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
na Licenciatura em Educação Básica Intercultural, entre 2015 e 2018, buscan-
do uma compreensão se os discursos estão mais próximos de uma perspectiva 
de Educação Intercultural Funcional ou Crítica.
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Para tanto, foi realizada uma breve abordagem teórica sobre os três con-
ceitos, objetivando fornecer um conhecimento básico sobre cada um deles. Em 
seguida, são apresentados 9 (nove) TCCs pré-selecionados, dos quais foram 
escolhidos três deles para verificação e codificação dos discursos. Por fim, é 
apresentado o resultado através da argumentação, buscando a compreensão do 
fenômeno investigado. A abordagem metodológica é qualitativa, com pesquisa 
bibliográfica.

A Etnomatemática

O professor e pesquisador Ubiratan D’Ambrosio, considerado precur-
sor do Programa Etnomatemática, definiu etnomatemática como sendo

[...] uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua his-
tória para explicar, para entender, para manejar e conviver com a realidade 
sensível e perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro de um 
contexto natural e cultural. Isso se dá também com as técnicas, as artes, as 
religiões e as ciências em geral. Trata-se essencialmente da construção de 
corpos de conhecimento em total simbiose, dentro de um contexto tempo-
ral e espacial, que obviamente tem variado de acordo com a geografia e a 
história dos indivíduos e dos vários grupos culturais a que eles pertencem 
(D’Ambrosio, 2005, p. 102).

Com o crescimento da etnomatemática, D’Ambrosio considerou que 
a mesma deveria se tornar um programa, pela forma em que se desenvolveu, 
pelas suas dimensões, seus objetivos, preocupações e seu campo de pesquisa. 
As várias vertentes e dimensões, bem como um objetivo amplo, fizeram com 
que o Programa Etnomatemática expandisse suas raízes para além da “análise 
de práticas matemáticas em diversos ambientes culturais” e as enraizasse, es-
sencialmente, na análise das “diversas formas de conhecimento, não apenas as 
teorias e práticas matemáticas” (D’Ambrosio, 2005, p. 102). Assim, torna-se 
uma teoria do conhecimento, um campo de pesquisa holístico e transdiscipli-
nar, uma tendência da Educação Matemática.
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Com raízes fortes, a etnomatemática cresce em solos férteis, e seu ta-
manho aponta para impossibilidade de defini-la por completo, porém, etimo-
logicamente temos uma definição completa e bem elaborada por D’Ambrosio 
(2005, p. 112):

Metodologicamente, esse programa reconhece que na sua aventura enquan-
to espécie planetária, o homem [...] têm seu comportamento alimentado 
pela aquisição de conhecimento, de fazer(es) e de saber(es) que lhes per-
mitem sobreviver e transcender através de maneiras, de modos, de técnicas, 
ou mesmo de artes [techné ou tica] de explicar, de conhecer, de entender, 
de lidar com, de conviver com [matema] a realidade natural e sociocultural 
[etno] na qual ele, homem está inserido. Ao utilizar, num verdadeiro abuso 
etimológico, as raízes matema e etno, dei origem à minha conceituação de 
etnomatemática.

Assim, o objeto de estudo da etnomatemática passa a ser as maneiras de 
conhecer e lidar com a realidade natural e sociocultural de cada grupo cultural 
específico. Contudo, é comum a dúvida se a etnomatemática é apenas uma ma-
temática étnica. Quanto a isso, D’Ambrosio (2005, p. 102) cuida em explicar:

Embora este nome [Etnomatemática] sugira ênfase na matemática, ele é 
um estudo da evolução cultural da humanidade no seu sentido amplo, a 
partir da dinâmica cultural que se nota nas manifestações matemáticas. Mas 
que não se confunda com a matemática no sentido acadêmico, estruturada 
como uma disciplina.

Nesse caso, o Programa Etnomatemática é mais amplo, holístico, uma 
teoria do conhecimento que abarca várias áreas, deixando de ser apenas um es-
tudo da matemática étnica. Entretanto, é muito importante o entendimento de 
que a etnomatemática não renega a matemática acadêmica ou escolar, apenas 
luta pela não negação e desprestígio dos fazeres e saberes dos diversos grupos 
culturais distintos, onde nenhum dos conhecimentos é mais importante ou 
superior que não precise do outro.
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Nesse sentido, a etnomatemática é vista como uma contra-conduta, apre-
sentando-se, conforme Monteiro e Mendes (2015, p. 5, apud Passos, 2017, p. 48),

como uma resistência aos modos de governamento (im)posto pelo cam-
po da matemática formal, uma resistência que não nega a matemática, tão 
pouco pretende instituir uma revolução nesse campo do saber, mas busca 
novas formas de pensar esse saber, novas condutas e normas de constituição 
desse saber.

Assim, entende-se que a etnomatemática, como campo de pesquisa e 
proposta educacional, busca pela valorização do diálogo entre os diferentes 
saberes e o combate à discriminação dos grupos que foram e são excluídos, 
marginalizados e oprimidos devido à colonialidade do poder, do saber e do ser 
imposta pelo pensamento moderno eurocêntrico.

Decolonialidade

Na intenção de ser sucinto, apresentaremos conceitos ou entendimen-
tos fundamentais para uma melhor compreensão (mesmo que superficial) do 
pensamento decolonial, a partir do Grupo Modernidade/Colonialidade. O 
primeiro é o conceito de colonialidade, que, segundo Quijano (2009, p. 73), é

[...] um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do po-
der capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica 
da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e 
opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da 
existência social quotidiana e da escala societal. Origina-se e mundializa-se 
a partir da América.

Portanto, a imposição de uma classificação racial/étnica da população 
mundial serviu para justificar a dominação do “outro”, e um dos seus modus 
operandi está no modo hegemônico de produção e de controle do conhecimen-
to, o eurocentrismo.

O segundo conceito é o de decolonialidade, Walter Mignolo (2017, p. 
13) faz a distinção entre a colonialidade e descolonialidade nos seguintes termos:
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“Colonialidade” equivale a uma “matriz ou padrão colonial de poder”, o qual 
ou a qual é um complexo de relações que se esconde detrás da retórica da 
modernidade (o relato da salvação, do progresso e felicidade) que justifica a 
violência da colonialidade. E descolonialidade é a resposta necessária tanto 
às falácias e ficções das promessas de progresso e desenvolvimento que a 
modernidade contempla, como à violência da colonialidade.

Portanto, a decolonialidade faz oposição a colonialidade, e tem em sua 
base a consciência do mito e das mentiras da modernidade, bem como da vio-
lência da colonialidade (o lado mais escuro da modernidade). E, assim como 
não há modernidade sem colonialidade, também não há colonialidade sem 
descolonialidade, uma vez que as lutas e resistências contra a violência, explo-
ração e outras perversidades sempre existiram. 

A decolonialidade é uma opção, uma opção decolonial, uma opção de 
pensar, de viver, de conviver e de estar no mundo, por isso essa opção, segun-
do Mignolo (2017), tem que estar comprometida com a igualdade global e a 
justiça econômica, que promove mais uma opção além do capitalismo e do 
comunismo (a opção comunal), e também se faz opção aos modelos originários 
da Europa para orientar nosso pensar e fazer.

O terceiro conceito ou significado é o de pensamento abissal. Santos 
(2009) diz que o pensamento moderno ocidental é abissal, faz distinções entre 
visíveis e invisíveis a partir de linhas que dividem a realidade social em dois 
lados distintos, o “deste lado da linha” e “do outro lado da linha”, Norte e Sul, 
não geograficamente falando, mas fazendo distinção entre os opressores e os 
oprimidos, entre os centralizados e os marginalizados, ou seja, o povo do Sul 
são todos aqueles que sofreram/sofrem as consequências da colonialidade.

Para Santos (2009, p. 45), tem que haver uma ruptura radical com as 
formas ocidentais modernas de pensamento e ação, tem que pensar a partir da 
perspectiva do outro lado da linha, isto é, do Sul, aprender com o Sul usando 
uma epistemologia do Sul e confrontando a monocultura da ciência moderna 
com uma ecologia de saberes, tendo “como premissa a ideia de diversidade 
epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma pluralidade 
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de formas de conhecimento além do conhecimento científico. Isto implica a 
renunciar a qualquer epistemologia geral”. 

Contudo, o pensamento pós-abissal, no entendimento de uma ecolo-
gia de saberes, ao mesmo tempo que renuncia a qualquer epistemologia geral, 
não nega as formas de conhecimento existentes “deste lado da linha”, no 
“Norte”, “eurocêntrico”, “imperial” ou qualquer que seja a origem, ao contrá-
rio, busca pelo cruzamento dos conhecimentos de ambos os lados da linha, 
de forma não hierárquica, verticalizada, porém, onde cada conhecimento 
mantenha sua autonomia.

A interculturalidade crítica

O conceito de interculturalidade tratado por Walsh (2019) já é um conceito 
em si decolonial, pois nasceu das discussões políticas promovidas pelos movimen-
tos sociais por povos do Sul, indo além do que a simples ideia de inter-relação ou 
comunicação, como geralmente se entende no Canadá, Europa e Estados Unidos.

Segundo Walsh (2009), a perspectiva da interculturalidade crítica não 
parte do problema da diversidade ou da diferença em si, mas do problema 
estrutural-colonial-racial. Sendo assim, tem que ir além da aceitação da diver-
sidade ou da diferença entre si, tem que reconhecer que existe  uma estrutura 
colonial e matriz de poder, onde uns tem mais poder que outros, mantendo 
relações hierárquicas e desiguais, afirmando a “necessidade de mudança não só 
nas relações, mas também nas estruturas, condições e dispositivos de poder que 
mantêm a desigualdade, inferiorização, racialização e discriminação” (Walsh, 
2009, p.4). Portanto, tal perspectiva não atinge somente grupos indígenas e 
afrodescendentes, mas todos os sujeitos subalternizados, marginalizados e ex-
cluídos por um sistema estrutural-colonial-racial.

No campo educativo, Walsh (2009, 2009, p. 13) faz diferença entre 
uma interculturalidade que é funcional ao sistema dominante – intercultura-
lidade funcional – e outra concebida como projeto político-social-epistêmi-
co-ético – interculturalidade crítica –, afirmando que, como prática política, 
a interculturalidade crítica
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[...] traça um caminho muito diferente, que não se limita às esferas política, 
social e cultural, mas também se cruza com as do saber, ser e a própria vida. 
Ou seja, também se preocupa por/com a exclusão, negação ontológica e 
epistêmico-cognitiva de grupos e sujeitos racializados pelas práticas – de 
desumanização e subordinação do conhecimento – que privilegiam alguns 
sobre outros, “naturalizando” a diferença e ocultando as desigualdades que 
se estruturam e mantêm em seu interior.

Assim, segundo Walsh (2009, p. 15) a interculturalidade crítica tem o obje-
tivo de visibilizar e lutar contra a colonialidade e sua matriz de poder que se origi-
nou junto com a constituição histórica da América, sendo que ambos os conceitos, 
interculturalidade crítica e decolonialidade, ao se entrelaçarem conceitualmente e 
pedagogicamente, estabelecem bases para uma pedagogia decolonial, isto é,

A interculturalidade crítica e a descolonialidade, neste sentido, são projetos, 
processos e lutas - políticas, sociais, epistêmicas e éticas - que se entrelaçam 
conceitualmente e pedagogicamente, estimulando uma força ético-moral, 
iniciativa e agência que fazem questionar, perturbar, abalar, remontar e 
construir. Essa força, iniciativa, agência e suas práticas estabelecem as bases 
para o que chamo de pedagogia decolonial.

Portanto, uma educação intercultural crítica com base em uma pedago-
gia decolonial deve estar comprometida com a defesa e promoção do conhe-
cimento e reconhecimento de outras epistemologias que ao longo da história 
foram negadas.

Como os pressupostos de etnomatemática, decolonialidade e intercultura-
lidade crítica emergem nos discursos dos estudantes indígenas da UNIR

Nesta pesquisa de mestrado em andamento, busca-se verificar, de forma 
crítica e reflexiva, como emergem os pressupostos de etnomatemática e de 
decolonialidade nos discursos de estudantes indígenas a partir dos seus TCCs, 
com vistas à compreensão se os discursos se aproximam mais de uma educação 
intercultural funcional ou crítica.
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Em princípio, apresentam-se os TCCs selecionados através de uma 
pesquisa bibliográfica no site1 do Departamento de Educação Intercultural 
(DEINTER) da UNIR, onde o material se encontra para consulta e download. 
O critério utilizado para a seleção foi o trabalho ser em Etnomatemática na 
habilitação “Ciências da Natureza e Matemática Intercultural”, umas das 4 
habilitações do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural.

Quadro 1 – Trabalhos de Conclusão de Curso de estudantes indígenas do Curso de 
Licenciatura em Educação Básica Intercultural, na área de concentração em Ciências 
da Natureza e Matemática Intercultural, da Universidade Federal de Rondônia/UNIR 
(2015-2018).

Ordem Autor Título Ano

1 Adriano Pawah Suruí Saberes matemáticos do Povo Paiter 
Suruí 2015

2 Augusto Cinta Larga Saberes e fazeres matemáticos do Povo 
Cinta Larga 2015

3 Benjamim Mopi-
dakeras Suruí

Dificuldades de ensino e aprendiza-
gem de matemática na escola indígena 
Noá Suruí

2015

4 Luiz Carlos Karitiana Saberes e fazeres matemáticos do Povo 
Karitiana 2015

5 Mopidaor Suruí
Marcadores de tempo do Povo Paiter: 
subsídios para o ensino diferenciado de 
matemática na escola da aldeia

2015

6 Salomão Oro Win Introdução aos saberes e fazeres mate-
máticos do Povo Oro Win 2015

7 Wem Cacami Cao 
Orowaje

Saberes matemáticos do Povo Cao 
Orowaje 2015

8 Geovane Tupari
Dificuldades de aprendizagem de ma-
temática em escolas da Terra Indígena 
Rio Branco

2016

9 Samuel Zoró
Termos numéricos e qualificadores 
geométricos na língua Pangyjej do 
Povo Indígena Zoró

2018

Fonte: https://deinter.unir.br/pagina/exibir/5310
Organizado pelo próprio autor

1 https://deinter.unir.br/pagina/exibir/5310
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Ao todo, foram selecionados trabalhos de 7 (sete) etnias: Suruí, Cin-
ta-larga, Karitiana, Oro Win, Cao Orowaje, Tupari e Zoró. Atualmente são 
21 etnias que frequentam o Curso de Licenciatura em Educação Básica In-
tercultural da UNIR, Campus de Ji-Paraná.

Para este capítulo foram selecionados apenas 3 TCCs, limitando-se a um 
número de 3 (três) discursos (orações/frases) de cada um, para verificação e codi-
ficação. A seguir, apresentam-se 3 quadros, sendo os dois primeiros com pressu-
postos de etnomatemática e de decolonialidade, cada qual com 12 pressupostos 
para cada conceito, que serviram de base para verificação dos pressupostos nos 
discursos dos estudantes indígenas presentes em seus TCCs e suas codificações. 
Um terceiro quadro apresenta pressupostos de interculturalidade crítica, tam-
bém com 12 pressupostos, para servir de base para uma compreensão de que tipo 
de educação intercultural os discursos mais se aproximam: funcional ou crítica.

Quadro 2 – Pressupostos de Etnomatemática

CÓDIGO PRESSUPOSTOS

ETN 1

Ser contra-conduta das ideias e práticas da cultura dominante em 
favor de práticas legítimas de outras culturas. Como uma forma de 
resistência aos modos de governamento impostos pelo campo da ma-
temática.

ETN 2
Buscar pela valorização do diálogo entre os diferentes saberes e o 
combate à discriminação dos grupos que foram e são excluídos, mar-
ginalizados e oprimidos.

ETN 3
Contribuir para que as escolas indígenas possam se apresentar como 
um espaço de resistência, de defesa e preservação de seus conhecimen-
tos e epistemologias.

ETN 4 contribuir para o conhecimento e reconhecimento de saberes
ETN 5 Analisar diversas formas de conhecimento

ETN 6
Busca respeito e diálogo entre epistemologias distintas para constru-
ções de novos conhecimentos, sem hierarquização e imposições dos 
conhecimentos por parte da cultura dominante.

ETN 7
Conhecer e reconhecer as construções de corpos de conhecimento dos 
vários grupos culturais, construídos pela necessidade de sobrevivência 
e transcendência de seus ambientes  

ETN 8 Conhecer e lidar com a realidade natural e sociocultural de cada grupo 
cultural específico
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ETN 9
Investigar a geração (cognição), organização intelectual (epistemolo-
gia) e social (história) e difusão (educação) do conhecimento matemá-
tico, particularmente em culturas consideradas marginais

ETN 10
Fazer da matemática algo “vivo”, lidando com situações reais no tem-
po [agora] e no espaço [aqui]. E por meio da crítica, questionar o aqui 
e agora. Praticando a dinâmica cultural.

ETN 11

Reconhecer a matemática acadêmica ou escolar, mas lutar pela não 
negação e desprestígio dos fazeres e saberes dos diversos grupos cul-
turais distintos, propondo a união entre ambas (preservando suas ca-
racterísticas), onde nenhum dos conhecimentos é mais importante ou 
superior que não precise do outro.

ETN 12 Valorizar epistemologias outras e ajudando no processo de decoloni-
zar a educação escolar indígena.

Fonte: Referencias bibliográficos utilizados na elaboração desta dissertação
Organização pelo próprio autor

Quadro 3 – Pressupostos de Decolonialidade

CÓDIGO PRESSUPOSTOS

(DEC 1) Ser uma opção entre outras (a opção comunal), comprometida com a 
igualdade global e a justiça econômica.

(DEC 2)
Tornarmos “naturais” e não “modernos”, uma vez que precisamos 
desobedecer a retórica ficcional da modernidade que nos diz o que 
devemos pensar, fazer e ser.

(DEC 3) Reconhecer que, em muitos aspectos, continuamos sendo povos co-
lonizados, dada a permanência de uma colonização social e cultural. 

(DEC 4)

Conhecer e reconhecer epistemologias que valorizam os conheci-
mentos que, com muita luta, resistiram e resistem ao processo de 
ocultamento e supressão de saberes e fazeres promovidos pelo pensa-
mento hegemônico europeu, promovendo a emancipação do sujeito 
subalternizado, elevando-o da categoria de “objeto” para a categoria 
de “sujeito”.

(DEC 5) Lutar por uma ecologia de saberes (diálogos horizontais, sem hierar-
quização entre os diversos saberes distintos).

(DEC 6) Combater o “epistemicídio”, ou seja, os desperdícios de experiências.

(DEC 7)
Defender uma “sociologia das ausências” como forma de dar visibili-
dade a muitos e variados conhecimentos e epistemologias, invisíveis 
para a racionalidade moderna ocidental.

(DEC 8)
Combater a colonialidade (do poder, do saber, do ser, da natureza 
e cosmogônica); a ideia de raça para justificar dominação; o euro-
centrismo como modo hegemônico de produção e de controle de 
conhecimento. 
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(DEC 9) Combater e resistir de forma ativa, política e epistemológica o pen-
samento abissal. 

(DEC 10)
Confrontar a monocultura da ciência moderna, reconhecendo a exis-
tência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do co-
nhecimento científico. Renunciando a qualquer epistemologia geral.

(DEC 11)
Ter como premissa a ideia de diversidade epistemológica do mundo, 
reconhecendo as formas de conhecimento eurocêntricos ou qualquer 
que seja a origem, buscando pelo cruzamento dos conhecimentos 
onde cada conhecimento mantenha sua autonomia.

(DEC 12) Aprender com o Sul usando epistemologias do Sul.

Fonte: Referencias bibliográficos utilizados na elaboração desta dissertação
Organização pelo próprio autor

Quadro 3 – Pressupostos de Interculturalidade Crítica

CÓDIGO PRESSUPOSTOS

(INT 1) Passar de uma perspectiva intercultural funcional para uma perspecti-
va intercultural crítica

(INT 2) Criar subjetividades rebeldes e não conformistas

(INT 3)
Combater a exclusão e subalternação ontológica e epistêmico-cogni-
tivo de grupos e sujeitos racializados, com práticas de desumanização 
e subordinação do conhecimento, com a naturalização da diferença e 
ocultamento das desigualdades

(INT 4) Ser questionadora do modelo de sociedade atual

(INT 5)
Ser uma construção de e para as pessoas que sofreram/sofrem uma 
história de subjugação e subalternação, ou seja, não se parte do pro-
blema da diversidade ou da diferença em si, mas do problema estru-
tural-colonial-racial.

(INT 6) Buscar uma sociedade melhor para se viver que a atual. 

(INT 7) Questionar continuamente a racialização, subalternização, inferioriza-
ção e seus padrões de poder.

(INT 8) Tornar visível diferentes modos de ser, viver e conhecer.

(INT 9)

Buscar o desenvolvimento e a criação de entendimentos e condições 
que não só articulem e dialoguem as diferenças em um marco de legi-
timidade, dignidade, igualdade, equidade e respeito, mas também - e 
ao mesmo tempo - incentivar a criação de “outras” formas de pensar, 
ser, ser, aprender, ensinar, sonhar e viver que ultrapassam fronteiras. 
Walsh (2009, p. 9)
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(INT 10) Transformar a educação escolar indígena em espaços de luta, resistên-
cia e preservação de conhecimentos e epistemologias indígenas.

(INT 11) Ser um projeto decolonial.

(INT 12) Estar presente em ações em cada instância de poder: social, política e, 
especialmente, educacional, entre outras.

Fonte: Referencias bibliográficos utilizados na elaboração desta dissertação
Organização pelo próprio autor

Com base no Quadros 1, 2 e 3, buscou-se identificar no TCCs os pressu-
postos correspondentes a cada um dos conceitos (etnomatemática, decolonialidade 
e interculturalidade). Os textos/discursos retirados de cada TCC serão acompa-
nhados dos códigos dos pressupostos em etnomatemática e/ou decolonialidade, 
para que o leitor possa consultá-los nos quadros referentes, evitando repetições de 
trechos durante as análises em cada texto/discurso As seguir, são apresentados os 
resultados referentes aos três TCCs selecionados para o presente capítulo.

No TCC intitulado Introdução aos saberes e fazeres matemáticos do Povo 
Oro Win, de autoria do acadêmico indígena Salomão Oro Win, defendido em 
2015, foram identificados os seguintes discursos e respectivos pressupostos:

Quadro 4 – Discursos e pressupostos no TCC intitulado Introdução aos saberes e fazeres 
matemáticos do Povo Oro Win

DISCURSO PRESSUPOSTOS
[...] contribuir para um diálogo entre a ma-
temática acadêmica e a etnomatemática 
Oro Win, promover na educação escolar os 
exercícios de maneiras variadas de pensar, 
além do respeito a culturas diferentes (p.14).

ETN 2; ETN 3; ETN 4; ETN 5; ETN 
6; ETN 11; ETN 12; DEC 4; DEC 5; 
DEC 6; DEC 7; DEC 10; DEC 11

[...] os povos indígenas também produ-
zem conhecimento matemático (p. 14).

ETN1; ETN3; ETN7; DEC4; DEC 
10; DEC 12

[...] nas construções de artes indígenas, 
aparecem várias formas geométricas que 
pode ser ensinada para as crianças os no-
mes na língua materna e em português na 
questão do saber matemático (p.14).

ETN4; ETN8; ETN10; DEC 11; 
DEC 12

Fonte: Organização pelo próprio autor
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No TCC intitulado Saberes matemáticos do Povo Cao Orowaje, de autoria 
do acadêmico indígena Wen Cacami Cao Orowaje, defendido em 2015, foram 
identificados os seguintes discursos e respectivos pressupostos:

Quadro 5 – Discursos e pressupostos no TCC intitulado Saberes matemáticos do Povo 
Cao Orowaje

DISCURSO PRESSUPOSTOS
O ensino de matemática para as novas ge-
rações do povo Cao Orowaje na escola ain-
da não envolve saberes matemáticos do meu 
povo (p. 9).

ETN9; ETN11; DEC3; DEC4; 
DEC7; DEC10

[...] eu descobri que meu povo tem saberes 
matemáticos (p. 9).

ETN7; ETN12; DEC3; DEC4; 
DEC10; DEC11; DEC12

Eu pensava que só matemática dos não-in-
dios tinha validade, por isso que nunca valo-
rizei a matemática do meu povo (p. 12).

ETN11; DEC3 

Fonte: Organização pelo próprio autor

No TCC intitulado Dificuldades de aprendizagem de matemática em es-
colas da Terra Indígena Rio Branco, de autoria do acadêmico indígena Geovane 
Tupari, defendido em 2016, foram identificados os seguintes discursos e res-
pectivos pressupostos:

Quadro 6 – Discursos e pressupostos no TCC intitulado Dificuldades de aprendizagem 
de matemática em escolas da Terra Indígena Rio Branco

DISCURSO PRESSUPOSTOS
O ensino de matemática em escolas indí-
genas possui orientações dadas pelo Refe-
rencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas (RCNEI). Tal documento orienta 
um trabalho diferenciado na educação esco-
lar indígena, considerando as especificidades 
dos alunos dos diferentes povos (p. 15).

ETN2; ETN4; ETN7; ETN8; DEC3; 
DEC4; DEC6 

Portanto, não existe uma única matemáti-
ca ou uma matemática melhor ou mais im-
portante que a outra. Sendo assim, a escola 
não pode ignorar a diversidade de saberes 
que a criança traz consigo ao ingressar na 
escola e como tais saberes influenciam em 
sua aprendizagem (p. 16). 

ETN2; ETN6; ETN11; DEC4; 
DEC5; DEC6; DEC7; DEC8; 
DEC9; DEC10; DEC11
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Acredito que dominar o conhecimento 
matemático próprio de seu povo e o co-
nhecimento matemático elaborado ao 
longo da história da humanidade é impor-
tante para o indígena. Se reconhecer como 
um produtor de conhecimento fortalece 
sua cultura e sua autoestima e o domínio 
da matemática escolar contribui para que 
o indígena, historicamente excluído, tome 
as rédeas de seu próprio destino (p. 18).

ETN3; ETN4; ETN11; ETN12; 
DEC3; DEC5; DEC6; DEC9; 
DEC11

Fonte: Organização pelo próprio autor

Considerações finais

Ao realizarmos um recorte de 9 orações e/ou frases de um universo de 
mais de 80 selecionadas anteriormente (e que não constam neste trabalho), dos 
3 TCCs (de um universo de 9) de estudantes indígenas do curso de Licencia-
tura em Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia, 
verificamos e codificamos as orações e/ou frases de acordo com pressupostos 
de etnomatemática e decolonialidade pré-estabelecidos.

Os discursos abordam pressupostos em etnomatemática relacionados 
à busca pela valorização (e respeito) do diálogo entre os diferentes saberes (e 
epistemologias) para construções de novos conhecimentos, sem hierarquiza-
ção e imposições dos conhecimentos por parte de uma cultura dominante, ao 
mesmo tempo em que combate a discriminação dos grupos que foram e/ou são 
excluídos, marginalizados e oprimidos (ETN2; ETN6). Abordam também a 
valorização das epistemologias de cada grupo cultural, ajudando no processo 
de decolonização da educação escolar indígena (ETN12). 

Assim, contribui-se para que as escolas indígenas possam se apresentar 
como um espaço de resistência, de defesa e preservação de seus conhecimen-
tos e epistemologias (ETN3), contribuindo para o conhecimento e reconhe-
cimento de saberes de cada povo (ETN4), ao considerar diversas formas de 
conhecimento  - indígena e não indígena (ETN5), portanto, reconhecendo a 
matemática acadêmica ou escolar, mas lutando pela não negação e desprestígio 
dos fazeres e saberes de cada povo, em uma proposta de união entre ambas 
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(preservando suas características), onde nenhum dos conhecimentos é mais 
importante ou superior que não precise do outro (ETN11).

Os pressupostos em decolonialidade, apesar de implícitos – não há 
menção deste termo em nenhum dos trabalhos –, converge com pressupostos 
de etnomatemática no sentido do conhecer e reconhecer epistemologias que 
valorizam os conhecimentos, de grupos culturais que lutam e resistem ao ocul-
tamento de seus saberes e fazeres promovidos pelo pensamento hegemônico 
europeu, a fim de transcender de um sujeito subalterno à um sujeito (DEC 4).

Também há convergência na luta por uma ecologia de saberes (diálogos 
horizontais, sem hierarquização entre os diversos saberes distintos) (DEC 5), 
combatendo o epistemicídio (desperdícios de experiências) (DEC 6), defen-
dendo uma “sociologia das ausências” (forma de dar visibilidade a muitos e 
variados conhecimentos e epistemologias, invisíveis para a racionalidade mo-
derna ocidental) (DEC 7), renunciando a qualquer epistemologia geral (con-
frontando a monocultura da ciência moderna e reconhecendo a existência de 
uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimento científico) 
(DEC 10) e, tendo como premissa a ideia de diversidade epistemológica do 
mundo, reconhecendo as formas de conhecimento eurocêntricos ou qualquer 
que seja a origem e buscando pelo cruzamento dos conhecimentos onde cada 
conhecimento mantenha sua autonomia (DEC 11).

O reconhecimento dos indígenas de que, também, são produtores de 
conhecimentos matemáticos aponta para uma possível contra-conduta às 
ideias e práticas da cultura dominante, em favor de práticas legítimas de sua e 
de outras culturas indígenas, como uma forma de resistência aos modos de go-
vernamento impostos pelo campo da matemática (ETN1). Demonstra tam-
bém reconhecer as construções de corpos de conhecimento dos vários grupos 
culturais, construídos pela necessidade de sobrevivência e transcendência de 
seus ambientes (ETN7).

Assim, ao dar visibilidade aos seus conhecimentos e reconhecer das de-
mais etnias, aprendem entre si e com outros a partir de suas produções (apren-
dendo com o Sul, usando epistemologias do Sul) (DEC 12). Nesse sentido, 
aprender a partir de seus fazeres artísticos, do dia-a-dia, fazendo relações entre 
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conhecimentos matemáticos em forma bilíngue, vai além dos simples nomes e 
conceitos das formas geométricas, podendo ser uma forma de conhecer e lidar 
com a realidade natural e sociocultural de seu grupo cultural (ETN8), fazendo 
da matemática “algo vivo”, contextualizada (ETN10).

Falas como o “ainda não” apontam para a tomada de consciência da im-
portância de se investigar a geração (cognição), organização intelectual (episte-
mologia) e social (história) e difusão (educação) do conhecimento matemático 
de seu povo (ETN9). Para tanto, também se faz necessário reconhecer que, em 
muitos aspectos, continuamos sendo povos colonizados, dada a permanência 
de uma colonização social e cultural (DEC3), motivo pelo qual se justifica o 
ensino da matemática do “branco” e a invisibilidade da matemática originária 
de cada grupo cultural. 

A consciência de que “não existe uma única matemática ou uma melhor ou 
mais importante” e o reconhecimento e valorização da “diversidade de saberes” 
é uma forma de lutar contra a colonialidade do saber (o eurocentrismo como 
modo hegemônico de produção e de controle de conhecimento) e combater 
e resistir de forma ativa, política e epistemologicamente o pensamento abissal 
(DEC8), que nega as formas de produção de conhecimentos (que são aprendi-
das pela crianças, mas, muitas vezes, negadas pela escola). 

Algumas ponderações são necessárias. A primeira diz respeito ao fato 
de como emergem nos discursos dos estudantes indígenas pressupostos de et-
nomatemática e de decolonialidade. Eles surgem nas narrativas de suas re-
alidades, sempre relacionadas a educação escolar indígena, e desta, com sua 
cultura. Aparecem de forma explícitas através de citações diretas e indiretas 
de vários autores, porém, a forma implícita é a mais presente, especialmente 
na abordagem da decolonialidade, e foi esta forma implícita nos discursos as 
escolhidas para este trabalho.

A segunda ponderação considera se os discursos dos indígenas em seus 
TCCs estão mais próximos de uma interculturalidade funcional ou crítica. Para 
argumentação, usamos como base o Quadro 4, que apresenta os pressupostos 
de interculturalidade crítica. Após verificação, codificação e resultado, percebe-
mos que há uma grande presença de pressupostos, tanto em etnomatemática 
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quanto em decolonialidade. Observamos que os discursos estão voltados para o 
conhecimento e reconhecimento da diversidade e das diferenças entre os grupos 
culturais distintos, da valorização dos conhecimentos originais de cada povo e da 
importância da interrelação (ou comunicação) entre indígenas e não-indígenas. 
Contudo, a presença dos pressupostos desses dos conceitos não necessariamente 
indica a tomada de consciência pelos indígenas no que diz respeito ao pensa-
mento decolonial. Essa afirmação tem como base a seguinte argumentação. Nos-
sa compreensão é de que os discursos dos estudantes indígenas convergem com 
pressupostos da interculturalidade crítica ao combater a exclusão e subalternação 
que acontecem com a naturalização da diferença e ocultamento das desigual-
dades (INT3), pretendendo articular e dialogar com as diferenças, incentivan-
do a criação de “outras” formas de pensar, aprender e ensinar, tornando visíveis 
diferentes modos de ser, viver e conhecer (INT8; INT9), podendo transformar 
a educação escolar indígena em espaços de luta, resistência e preservação de co-
nhecimentos e epistemologias indígenas (INT10). 

Porém, não é possível afirmar que a interculturalidade crítica esteja pre-
sente na instância de poder denominada educação (escolar indígena) (INT12), 
a ponto de ser – conscientemente – um projeto decolonial (INT11). Para tanto, 
tem que transcender do problema da diversidade ou da diferença em si, para o 
problema estrutural-colonial-racial (INT5), tornar-se questionadora da sociedade 
atual (INT4), questionando os padrões de poder (INT7) na busca de uma socie-
dade melhor para se viver (INT6). A interculturalidade crítica cria subjetividades 
rebeldes e não conformistas (INT2) para que se possa passar de uma perspectiva 
intercultural funcional para uma perspectiva intercultural crítica (INT1).

Desse modo, as compreensões dadas são passíveis de outras interpre-
tações, como, por exemplo, ao tratarmos dos pressupostos “buscar uma socie-
dade melhor”, “subjetividades rebeldes e não conformistas” ou “questionadora 
da sociedade atual”, não significa que os estudantes indígenas não as tenham 
como atitudes de vida diária. Significa apenas que esses pressupostos emergem 
em seus TCCs, nas convergências com os pressupostos da decolonialidade, 
voltadas para as questões da diversidade e das diferenças, da valorização dos 
conhecimentos originais e da importância da interrelação (ou comunicação) 
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entre indígenas e não-indígenas, como já argumentado anteriormente, e não 
como questionadora das relações de poder promovidas pela colonialidade.

Assim, nossa compreensão (sem querer extinguir outras possibilidades de 
compreensões) é de que os discursos dos estudantes indígenas da UNIR (a partir de 
seus TCCs), estão mais aproximados de uma educação intercultural funcional. En-
tretanto, já se verifica a presença da interculturalidade crítica, o que nos traz a espe-
rança de, um dia, passarmos de uma perspectiva de educação intercultural funcional 
para uma perspectiva de educação intercultural crítica, como projeto decolonial. 
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(GROEPEM/UNIR) e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ma-
temática (GRUEPEM/UFMT). Atualmente é Professora do Departamen-
to de Matemática e Estatística (DAME) e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Matemática (PPGEM) da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) – Campus de Ji-Paraná/RO.

Elianai Rodrigues Lima Pedroso: Licenciada em Matemática pela UNIR. 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da 
UNIR. Ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência (PIBID). Ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC). Integrante do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesqui-
sas em Educação Matemática (GROEPEM/UNIR).

Emerson da Silva Ribeiro: Licenciado em Matemática pela UNIR, mestre 
em Educação pela UFMT e doutor em Educação em Ciências e Matemática 
pela UFMT/REAMEC. É membro do Grupo Rondoniense de Estudos e 
Pesquisas em Educação Matemática (GROEPEM/UNIR) e do Grupo de 
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Estudo e Pesquisa em Educação Matemática (GRUEPEM/UFMT). Atual-
mente é Professor do Departamento de Matemática e Estatística (DAME) 
e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná/RO.

Fabiola Gomes de Souza: Licenciada em Matemática pela UNIR. Espe-
cialista em Educação Matemática pela UNIR. Mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR.

Francielli da Silva Ribeiro: Licenciada em Matemática pela UNIR. Mes-
tranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR. 
Ex-bolsista do Programa Residência Pedagógica.

Kécio Gonçalves Leite: Licenciado em Matemática pela UNIR, mestre em 
Educação pela UFMT e doutor em Educação em Ciências e Matemática pela 
UFMT/REAMEC. É membro do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesqui-
sas em Educação Matemática (GROEPEM/UNIR) e do Grupo de Estudo 
e Pesquisa em Educação Matemática (GRUEPEM/UFMT). Atualmente é 
Professor do Departamento de Educação Intercultural (DEINTER) e do Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da Universi-
dade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná/RO.

Luiz Carlos dos Reis: Graduado em Pedagogia pela UNIR. Mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da UNIR.

Marcelo Orlando Sales Pessim: Licenciado em Matemática pela UNIR. Es-
pecialista em Educação Matemática pela UNIR. Mestrando do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR.

Márcia Regina de Souza Silva: Licenciada em Matemática pela UNIR. Es-
pecialista em Educação Matemática pela UNIR. Mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR.
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Marlos Gomes de Albuquerque: Graduado em Matemática pela UPE, mes-
tre em Ciências da Computação pela UFSC e doutor em Educação em Ci-
ências e Matemática pela UFMT/REAMEC. É membro do Grupo Rondo-
niense de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática (GROEPEM) e do 
Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática (GHEMAT). Atu-
almente é Professor do Departamento de Matemática e Estatística (DAME) 
e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná/RO.

Moab Marques da Silva: Licenciado em Matemática pela UNIR. Mestran-
do do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) da 
UNIR. Ex-bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cien-
tífica (PIBIC) e da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações 
Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO). 
Membro do Grupo Rondoniense de Estudos e Pesquisas em Educação Ma-
temática – GROEPEM.

Robson Ronque dos Santos: Licenciado em Matemática pela UNIR. Es-
pecialista em Educação Matemática pela UNIR. Mestrando do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR.

Simone Aparecida Navarro da Cruz: Licenciada em Matemática pela UNIR. 
Especialista em Educação Matemática pelo ICE. Mestranda do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIR.



A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é uma instituição pública 
de ensino superior criada em 1982. Ao longo de aproximados 40 anos, as ações de 
ensino, pesquisa e extensão formaram profissionais qualificados para atuação em 
todas as esferas da sociedade e do mercado de trabalho. A partir do ano 2000, com 
o início da oferta de cursos de Pós-Graduação, essa ação foi sendo ampliada, sen-
do ofertados, atualmente, 24 mestrados e 04 doutorados, abrangendo diversas áreas 
do conhecimento e priorizando pesquisas atinentes às questões ambientais, sociais, 
educacionais, culturais, econômicas e geográficas da Amazônia e especialmente de 
Rondônia. Como política de apoio e fortalecimento à Pós-Graduação e à pesquisa 
na Universidade, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ) insti-
tuiu a publicação de livros elaborados pelos programas de Pós-Graduação, como 
atividade de divulgação e compartilhamento dos resultados das pesquisas produz-
idas por pesquisadores desta Instituição, tendo a Editora da Universidade Federa 
de Rondônia (EDUFRO), como unidade sistematizadora de todas as produções. 
Dessa forma, a coleção é resultado dos trabalhos elaborados pelos PPG da UNIR, 
com temas e abordagens disciplinares e transdisciplinares que visa a divulgação dos 
resultados das pesquisas elaboradas nessa Instituição e aproximação da UNIR das 
Instituições Estaduais, Municipais e de toda a Sociedade.

Maria Madalena de Aguiar Cavalcante – Diretora de Pós-Graduação 
Artur de Souza Moret – Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

O desafio da Fundação Universidade Federal de Rondônia no ensino de graduação e 
de Pós-Graduação nunca foi tão grande, principalmente a partir dos recursos cada vez 
menores. Nesta pandemia por covid-19, o desafio foi não parar e a Pós-Graduação da 
UNIR não parou: defesas de dissertações e teses tornaram-se on-line e as produções 
acadêmicas-científicas não cessaram. A Coleção Pós-Gradução é a demonstração de que 
o esforço para o crescimento e a consolidação se mantém firme e constante. O futuro da 
Pós-Graduação na UNIR é o resultado das ações articuladas entre todos os atores, com 
maior abertura para a sociedade e para os setores públicos e com um grande objetivo que 
nos motiva, o de contribuir na formação em excelência de professores e pesquisadores 
nos países limítrofes. Os resultados nos colocam em papel de destaque na Amazônia e 
é isso o que desejamos: ser uma Instituição pública e gratuita, com forte apoio da socie-
dade para a oferta de cursos e formações que promovam o Desenvolvimento Regional e 
Sustentável do Estado de Rondônia.

Marcele Regina Nogueira Pereira - Reitora
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