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RESUMO 

 
 

O presente estudo partiu do pressuposto de que a escola básica tem enfrentado desafios 

para atuar com novos sujeitos sociais, que se apresentam com modos de ser, pensar e 

agir diferentes daqueles que se tinha em épocas anteriores, suscitando como questão 

central: de que maneira os cursos de Licenciatura em Matemática estão organizados e 

como estão contribuindo para a formação de professores que atuarão em realidades 

marcadas pela diversidade cultural? Assim, o estudo buscou identificar a incidência das 

temáticas relativas à diversidade cultural no âmbito das políticas públicas educacionais 

e dos cursos de Licenciatura em Matemática, partindo de estudos teóricos sobre o 

conceito de diversidade cultural e das orientações emanadas do poder público para a 

formação de professores da educação básica. Para tanto, realizou-se um levantamento 

sobre fatos que propiciaram o desenvolvimento de tais temáticas nos âmbitos 

internacional e nacional, além da identificação de políticas públicas educacionais 

brasileiras relativas ao tema, a análise de documentos legais que induziram a 

organização dos cursos superiores para a formação de professores de Matemática e a 

análise do conteúdo de Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em Matemática, 

localizados nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. O estudo apontou como um de 

seus resultados que muitas propostas de cursos de Licenciatura em Matemática 

apresentam pontos convergentes com as orientações políticas voltadas para um trabalho 

docente que considere a diversidade cultural no âmbito escolar, mas poucos são os 

cursos que efetivamente compreendem a importância desse trabalho e desenvolvem uma 

matriz curricular que valorize na mesma proporção os conhecimentos específicos do 

campo da Matemática e conhecimentos de fundamentação didático-pedagógica, 

atrelados ao eixo da diversidade cultural. 

 

 

Palavras-Chave: Formação de Professores; Diversidade Cultural; Licenciatura em 

Matemática; Políticas Públicas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study started from the assumption that the primary school has faced challenges to 

work with new social subjects presenting with ways of being, thinking and acting 

different from those who had in earlier times, posing as a central issue: how the courses 

in Mathematics are organized and how they are contributing to the training of teachers 

who will work in situations marked by cultural diversity? Thus, the study sought to 

identify the incidence of themes related to cultural diversity in the context of public 

policies and educational courses in Mathematics, from theoretical studies on the concept 

of cultural diversity and the guidelines issued by the government for the training of 

teachers of basic education. Therefore, we carried out a survey of facts that led to the 

development of such issues at the international and national levels, beyond the 

identification of Brazilian educational policies relating to the topic, analysis of legal 

documents that prompted the organization of higher education courses for training 

teacher of Mathematics and content analysis of Pedagogical Projects Course in 

Mathematics, in the North, Midwest and Southeast. The study pointed out as one of its 

results that many proposals for courses in Mathematics points have converged with the 

policy guidelines aimed at teaching one to consider cultural diversity in the school, but 

there are few courses that effectively understand the importance of this work and 

develop a curriculum that values in the same proportion the specific knowledge of the 

field of mathematics and knowledge of didactic and pedagogical reasons, linked to the 

axis of cultural diversity. 

 

Keywords: Teacher Training; Cultural Diversity; Degree in Mathematics; Public Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

Este estudio partió de la suposición de que la escuela primaria se ha enfrentado a retos 

de trabajar con los nuevos sujetos sociales que se presentan con formas de ser, pensar y 

actuar diferente a los que tenían en los primeros tiempos, trayendo como tema central: 

¿cómo los cursos de matemáticas se organizan y cómo están contribuyendo a la 

formación de los profesores que van a trabajar en situaciones marcadas por la diversidad 

cultural? Así, el estudio trató de determinar la incidencia de los temas relacionados con 

la diversidad cultural en el contexto de las políticas públicas y cursos de Licenciatura en 

Matemática, a partir de estudios teóricos sobre el concepto de la diversidad cultural y 

las directrices emitidas por el gobierno para la formación de profesores de la educación 

básica. Por lo tanto, se realizó un estudio de los hechos que llevaron a la elaboración de 

tales cuestiones en los planos internacional y nacional, además de la identificación de 

las políticas educativas de Brasil en relación con el tema, el análisis de los documentos 

legales que motivaron la organización de cursos de educación superior para la La 

formación del profesor de matemática y análisis de contenido del Proyectos 

Pedagógicos del curso de Licenciatura en Matemática, en el Norte, Centro-Oeste y 

Sudeste. El estudio señala como uno de sus resultados que muchas propuestas de cursos 

de Licenciatura en Matemática puntos han convergido con los lineamientos de política 

orientados a la enseñanza de uno a considerar la diversidad cultural en la escuela, pero 

hay algunos cursos que entienden efectivamente la importancia de este trabajo y 

desarrollar un plan de estudios que los valores en la misma proporción el conocimiento 

específico del campo de la matemática y el conocimiento de las razones didácticas y 

pedagógicas, vinculadas al eje de la diversidad. 

 
 

Palabras clave: Formación del Profesorado, Diversidad Cultural, Licenciatura en 

Matemática, Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Levando-se em consideração que, embora bastante atual, a temática diversidade 

cultural, desenvolvida neste estudo, já possui relevante produção bibliográfica, por ser 

um assunto contemporâneo, apesar da existência de inúmeras pesquisas que o abordam, 

tais pesquisas ainda apresentam-se com um delineamento teórico por vezes dicotômico 

entre si, causado pela própria polissemia dos termos empregados no desenvolvimento 

de tal temática, o que implica na necessidade deste estudo primeiramente localizar o 

leitor acerca do contexto em que está inserida a presente pesquisa. 

Ressaltando-se que apesar da opção feita pelo emprego da expressão diversidade 

cultural, a qual será explorada no capítulo II, por vezes a palavra multiculturalismo será 

utilizada, devido à base teórica deste trabalho se dar primordialmente sobre autores que 

utilizam esse termo. 

 

 

1. Contextualização do tema 

 

A partir da iniciativa das professoras doutoras Laurizete Ferragut Passos e Ana 

Lúcia Manrique, coordenadoras do Grupo de Pesquisa Professor de Matemática: 

Formação, Profissão, Saberes e Trabalho Docente, do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP), foi submetido e aprovado o projeto intitulado Processos de Constituição da 

Profissionalidade Docente de Futuros Professores dos Cursos de Licenciatura em 

Matemática e Pedagogia: um estudo nas bases de dados do INEP e em memoriais de 

licenciandos, vinculado ao Edital n
o
 001/2008/CAPES/INEP/SECAD

1
 do Programa 

Observatório da Educação (OBEDUC), instituído a partir do Decreto Presidencial n
o
 

                                                
1 A partir do Decreto no 7.480, de 16 de Maio de 2011, a SECAD passou a denominar-se Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 
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5.803, de 8 de junho de 2006, que apresenta como objetivo fomentar pesquisas em 

educação a partir da utilização da infraestrutura disponível em instituições de educação 

superior e a base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

O referido projeto, coordenado pela Prof.ª Laurizete Ferragut Passos, teve como 

instituição sede o próprio Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática da PUC/SP, tendo como coparticipantes o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Educação da PUC/SP e o Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

A integração dos três programas mostrou-se positiva, em relação ao 

delineamento dos estudos sobre questões referentes à formação inicial dos professores 

de Matemática, objeto do projeto de pesquisa submetido originalmente ao Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUC/SP, constituindo-se 

posteriormente como um dos eixos principais do presente estudo, que contou com o 

apoio do OBEDUC para seu desenvolvimento. 

O eixo relacionado às políticas públicas foi favorecido pela experiência da 

pesquisadora no âmbito do Ministério da educação (MEC), ao desenvolver atividades 

de formação e acompanhamento de equipes pertencentes aos sistemas de ensino 

municipais e estaduais acerca de programas e políticas implementadas na educação 

básica, sobretudo no período inicial de implantação do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE)
2
. O fato de a pesquisadora ter trabalhado com programas e políticas 

predominantemente desenvolvidas pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade (SECAD) favoreceu as análises relacionadas à diversidade e 

sua relação com a formação de professores. 

Reconhece-se que a abordagem deste estudo é bastante complexa, visto que está 

ligada às concepções ideológicas, sociológicas e filosóficas que não necessariamente 

são compreendidas de maneira consensual. No entanto, essa “não-consensualidade” é 

legítima e insere-se na ideia apresentada no estudo em questão. Reconhecer o universo 

da escola como um espaço de diversidade e abordar a formação docente tendo em vista 

uma atuação profissional que considere as diferentes pessoas convivendo nesse mesmo 

                                                
2 Plano apresentado pelo MEC, que teve como programa estratégico o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007. 
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espaço, assegurando-lhes o pleno desenvolvimento de aprendizagens, dá base ao 

desenvolvimento do tema central desta pesquisa. 

Abordar a formação docente significa refletir sobre a atuação de professores e, 

neste caso, adentrar no universo da escola e em outros grupos sociais como, por 

exemplo, a família, pois ao nascer todas as pessoas são imediatamente nela inseridas e, 

por ser um grupo preexistente ao nascimento, dele se recebem as primeiras influências 

de cultura, costumes, valores, atitudes etc. 

Quanto a essa questão, Machado (2000) afirma que todo ser humano quando 

nasce é lançado ao mundo como um “jato de vida” e, ao longo dos anos, na medida em 

que vai desenvolvendo sua capacidade de antecipar ações, de eleger metas com base 

num quadro de valores que lhes são apresentados historicamente, vai constituindo-se 

como pessoa, fazendo de sua própria vida um projeto. 

Para o autor, o futuro de cada pessoa atrela-se aos projetos que desenvolve ou 

idealiza e são esses projetos que fazem a distinção entre ser indivíduo e ser pessoa. 

Embora essas duas palavras sejam usadas como termos semelhantes, o mesmo autor 

afirma que o ser humano apenas se constitui enquanto pessoa à medida que possui 

consciência do papel que desempenha na esfera social, ou que, pelo menos, possua tal 

consciência para realizar seus projetos pessoais atrelados a projetos coletivos ou sociais. 

A relação entre os projetos individuais ou pessoais e os projetos coletivos ou 

sociais possibilita sair do nível do individualismo para passar para o nível pessoal ou de 

sujeito. Isso porque o ser humano, desde sua concepção até o fim de sua existência, 

precisa da interação com o outro. 

Sobre tais ideias, verificou-se que Gimeno Sacristán (2002) defende que os seres 

humanos são criadores natos de cultura em geral e de relações que aproximam mais ou 

menos as pessoas, ao que chama de cultura social. Isso se dá pela necessidade de que os 

seres humanos possuem em explicar tudo o que os rodeia, bem como a si próprios 

devido à capacidade mental e necessidades inerentes à sua natureza. O autor cita a 

cultura e sociabilidade como elementos inseparáveis. Isso porque a cultura, como 

criação de significados sobre o que o ser humano vê, faz e deseja, impregna tudo, 

influindo nas relações sociais, na forma como se percebe e se interpreta o outro, se atua 

diante do outro ou com ele, se comunica etc. 

Como citado anteriormente, o sujeito coletivo nasce no seio de uma família, e na 

maioria dos casos passa a agregar-se posteriormente a um segundo grupo social 
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chamado de escola. Uma das principais funções da escola é ampliar o universo social e 

cultural dos sujeitos, integrando-os entre seus pares para que possam melhor interagir 

com sujeitos oriundos de núcleos familiares diversos. 

A ampliação do universo social dos sujeitos por intermédio da escola depende da 

forma como a instituição entende e trabalha a partir do universo pessoal de cada 

estudante. É necessário que a escola compreenda a origem cultural de cada sujeito, 

conforme aponta Bourdieu (1998), quando destaca que a família é capaz de interferir 

nos resultados processados na escola. 

Para o autor, cada família transmite o que chama de capital cultural aos seus 

membros, além de um certo ethos, e essa herança cultural, bem como seus valores são 

responsáveis pelas diferenças entre crianças que ingressam na escola e interferem nas 

taxas de êxito obtido a partir da escola. 

Cada organização familiar, com suas características físicas, linguagens, 

costumes, tradições, cultura, enfim, seu habitus
3
, transmite uma gama de conhecimentos 

que a pessoa carrega consigo por todos os outros espaços sociais, inclusive a escola, que 

se configura como um espaço composto por uma rede infindável e imprevisível de 

interações entre sujeitos que apresentam suas próprias experiências familiares. 

Quando a escola se mostra como um ambiente fechado, que não proporciona, 

promove ou reconhece a importância dessas interações, ou seja, quando não consegue 

lidar com o “inevitável caráter multicultural das sociedades contemporâneas [...] e 

responder às contradições e às demandas provocadas pelos processos de globalização 

econômica e de mundialização da cultura” (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 156), 

acaba reproduzindo um modelo de sociedade opressora e preconceituosa. 

Gimeno Sacristán (2002) também parece preocupado com a relação entre 

educação e globalização e cita que a última, seja no seu caráter econômico, político, 

cultural etc., se baseia em princípios neoliberais, devendo-se observar as desigualdades 

em um cenário em que a educação deveria favorecer o fortalecimento das diversas 

culturas numa sociedade que é multicultural. 

O autor enfatiza a importância de se compreender a realidade proporcionada pela 

globalização cultural, vista por ele como a mais evidente de todos os tipos do fenômeno 

(globalização econômica, política etc.), para que se possa propor uma pedagogia crítica 

                                                
3
 Teoria abordada por Pierre Bourdieu para designar as influências sociais sofridas pelos indivíduos que 

passam a determinar o seu agir cotidiano. (SETTON, 2002) 
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que proporcione a emancipação individual e social, a liberdade e autonomia dos 

sujeitos. Cita ainda que tal fenômeno exige “um parâmetro interdisciplinar mais 

complexo para compreender as realidades que dominam o mundo em que vivemos”. 

(SACRISTÁN, 2002, p. 94) 

Apesar de não se ter a intenção de explorar neste estudo o conceito de 

globalização e sua incidência nas sociedades contemporâneas, ressalta-se sua influência 

nas demandas sociais atuais relacionadas à diversidade e à educação, conforme cita o 

autor. Não se pode ignorar que as mudanças ocasionadas pelo fenômeno da 

globalização suscitam novos desafios, sobretudo a serem enfrentados pelas instituições 

escolares, conforme defende Candau (2011). A pesquisadora enfatiza que a cultura 

escolar dominante nas instituições educativas prioriza o que é comum, uniforme, 

homogêneo, elementos estes considerados como constitutivos do universal, o que 

propicia que as diferenças sejam ignoradas ou consideradas como um “problema” a ser 

resolvido. 

Ao lidar com um público diverso, a escola precisa discutir as possibilidades de 

convivência e interação entre pessoas que sempre apresentarão características 

específicas ou diferenças entre si. Segundo Candau (2010), o espaço escolar não pode 

mais ser concebido como de caráter padronizador, homogeneizador e monocultural. No 

entanto, essa mentalidade tem se tornado cada vez mais presente, bem como a 

consciência acerca da necessidade de romper com práticas educativas relativas a tais 

características, mas que considerem as diferenças e o multiculturalismo, afirma a autora. 

Para tanto, não se pode ignorar as questões culturais presentes na escola, sob o 

risco de que esta instituição se distancie cada vez mais dos “universos simbólicos, das 

mentalidades e das inquietudes das crianças e jovens de hoje” (Ibidem, p. 16). A autora 

cita que as escolas passam hoje por uma crise e que é preciso superá-la, o que não 

ocorrerá enquanto não for mudada a maneira superficial de enxergar tal crise, 

reduzindo-a à inadequação de métodos e técnicas, ou à introdução de novas tecnologias 

da informação e da comunicação, simplesmente ajustando a escola à lógica do mercado 

e da modernização.  

Quanto a essa questão, Moreira e Candau (2003) buscam responder algumas 

indagações apresentadas por docentes quando se deparam com o aluno(a) concreto(a), 

presente em uma sala de aula invadida por diferentes grupos sociais e culturais. Os 

autores citam que as questões postas por esses docentes são as seguintes: 
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Como lidar com essa criança tão “estranha”, que apresenta tantos 
problemas, que tem hábitos e costumes tão “diferentes” dos da criança 

“bem educada”? Como “adaptá-la” às normas, condutas e valores 

vigentes? Como ensinar-lhe os conteúdos que se encontram nos livros 
didáticos? Como prepará-las para os estudos posteriores? Como 

integrar a sua experiência de vida de modo coerente com a função 

específica da escola? (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 156) 

 

Para os autores essas questões refletem a visão docente sobre cultura, escola e 

ensino que não dá conta dos desafios encontrados na sala de aula e que, apesar das 

significativas experiências que vêm ocorrendo no âmbito das escolas – bem como em 

outros espaços educacionais e que têm contribuído para ampliar o olhar sobre o 

multiculturalismo, bem como o reconhecimento das vozes de grupos culturais 

marginalizados, como, por exemplo, étnico-raciais e de homens e mulheres das camadas 

populares –, ainda é preciso ampliar as práticas curriculares nas escolas para que se faça 

presente de maneira significativa uma orientação multicultural emancipatória. 

Neste sentido, Moreira e Candau (2003) se referem ao conceito de justiça 

curricular, que se constitui a partir dos seguintes princípios: a) interesses dos menos 

favorecidos; b) participação e escolarização comum; e c) produção histórica da 

igualdade. O princípio da justiça curricular estaria no grau que uma estratégia 

pedagógica produz em relação à diminuição das desigualdades no conjunto das relações 

sociais. 

Tais autores sugerem que essa concepção seja ampliada e compreendida à 

medida que práticas pedagógicas precisam ser revistas, por criar e preservar 

desigualdades, reduzindo-se assim os atos de opressão, preconceito e discriminação 

recorrentes nas escolas e no contexto social de uma sociedade que se diz democrática. 

A questão multicultural na América Latina, e particularmente no Brasil, 

apresenta uma configuração própria, por se tratar de um “continente construído a partir 

de uma base multicultural muito forte, onde as relações interétnicas têm sido uma 

constante através de toda sua história” (CANDAU, 2010, p. 17). Apesar dessa situação, 

é comum a ocorrência de situações de discriminação contra pessoas e a dificuldade em 

se respeitar as diferenças existentes entre sujeitos. Kadlubitski e Junqueira (2009) 

defendem que a escola é uma das instituições capazes de disseminar conceitos que 

valorizam a troca de experiências e o reconhecimento do direito às diferenças. Desta 

forma, os currículos escolares, assim como as práticas pedagógicas, necessitam ser 
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investigados a fim de que se possa identificar em que grau essas instituições estão 

contribuindo para que as diferenças sejam compreendidas como características inerentes 

aos seres humanos.  

No Brasil há um movimento recente em torno do reconhecimento da importância 

de um currículo escolar e de ações pedagógicas que considerem a diversidade cultural e 

as necessidades específicas de cada estudante presente nas salas de aula. Além dos 

estudos sobre a temática, que vem se ampliando cada vez mais (MUNANGA, 2003; 

VALENTE, 2003; MOHELECKE, 2004, 2009; ARROYO, 2011; GOMES, 2012; 

CANDAU, 2011, 2012; CANEN, 2012, entre outros) há também orientações políticas 

nesse sentido. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n
o
 9394/1996 

apresenta a necessidade de maior abertura nos currículos escolares para atender, por 

exemplo, estudantes portadores de deficiência, conforme apontam seus Artigos n
o
 58 e 

n
o
 59. 

 

Art. n
o
 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, 

a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais. 

Art. n
o
 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades. 

 

Quando a LDBEN foi outorgada, muitos docentes se mostraram resistentes ao 

atendimento dessa demanda, e com razão de ser, pois a lei foi implantada sem que antes 

se instaurasse uma política de formação de professores para o atendimento de estudantes 

com necessidades especiais em classes regulares, o que gerou insegurança em muitos 

professores ao assumirem uma tarefa que exigiria conhecimentos específicos. 

A mesma lei também direcionou ações para a inclusão de estudantes da 

educação básica que se encontravam fora da faixa etária adequada, criando a 

modalidade educação de jovens e adultos. Além dessa modalidade de ensino, bem como 

a educação especial, outras foram criadas como educação infantil e educação 

profissional, reconhecendo-se que públicos diferentes merecem um ensino específico, 

que atenda suas características próprias. 
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Candau (2010) salienta que no ano seguinte à promulgação da LDBEN foram 

lançados pelo MEC os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), publicados em 1997. 

Ou seja, uma proposta educacional proveniente do poder público que pela primeira vez 

trata da pluralidade cultural como um dos temas transversais que deve ser trabalhado 

nas escolas de Ensino Fundamental. A autora complementa que não se tratou de uma 

opção pacífica, mas fruto da pressão dos movimentos sociais, além do que, havia uma 

agenda internacional, na qual o Brasil se inseria, e que propiciou o lançamento desse 

documento e de outros no mesmo formato. 

O lançamento de algumas leis e normativas
4
 que buscaram valorizar e preservar 

a integridade de grupos específicos como afrodescendentes, quilombolas, indígenas, 

mulheres, idosos, deficientes, homossexuais, entre outros, também contribuíram para 

desencadear o reconhecimento da diversidade no âmbito escolar, fortalecendo a 

necessidade de um trabalho pedagógico mais abrangente, ou seja, de um trabalho 

interdisciplinar. 

A implantação de políticas como o Plano Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (PARFOR)
5
 e a Universidade Aberta do Brasil (UAB)

6
, pelo MEC, 

possibilitou aos professores que atuam na educação básica o acesso a cursos sobre 

temáticas como educação indígena, educação do campo, educação de jovens e adultos 

etc., nas modalidades de educação à distância ou presencial, nos formatos de educação 

inicial ou continuada (BARRETO, 2012). No entanto, se faz necessário investigar em 

que medida a temática da diversidade cultural também se faz presente nos cursos de 

licenciatura em áreas como a de Matemática. 

Vale lembrar que o Parecer CNE/CP n
o
 09/2001, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores da educação básica em 

nível superior, curso de licenciatura, alerta sobre o fato de o Brasil ter-se consolidado 

como um país democrático, o que fortalece os direitos de cidadania e amplia o 

reconhecimento da importância da educação para a superação das desigualdades sociais, 

                                                
4 Lei no 10.639/03 que torna obrigatória a inclusão do ensino de História da África e da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da educação 

básica; o Decreto Presidencial no 5.626/05, que torna a Língua Brasileira de Sinais (Libras) obrigatória 

como disciplina curricular em cursos de formação de professores de todos os sistemas de ensino; o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, lançado em 2005 pela Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, ligada ao Governo Federal; o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, 

lançado pelo Ministério da Educação em 1998 e reeditado em 2005; o Estatuto do Idoso, entre outros. 
5 Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída pelo 

Decreto  no 6.755, de 29 de janeiro de 2009, sob a coordenação da CAPES. 
6 Instituída pelo Decreto no 5.800, de 8 de junho de 2006. 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Decreto6755_29jan2009_Parfor.pdf


26 

 

exigindo-se para isso a necessidade de profissionais qualificados que assumam e saibam 

“lidar com a diversidade existente entre os alunos” (BRASIL, 2001, p. 4). 

A Resolução CNE/CP n
o
 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui essas DCNs 

determina em seu Art. 2
o
 que: 

 

Art. 2
o
  - A organização curricular de cada instituição observará, além 

do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, outras formas de orientação inerentes à formação para a 

atividade docente, entre as quais o preparo para:  
[...] 

II - o acolhimento e o trato da diversidade. 

 

Pela legislação vigente, todos os cursos de formação de professores devem 

considerar o tratamento da diversidade como um elemento formativo, que deve estar 

presente no currículo dos cursos de formação de professores da educação básica, como, 

por exemplo, nos cursos de Licenciatura em Matemática.  

Compreender a diversidade a partir de uma concepção mais ampla de currículo 

parece ser uma alternativa para a realização de um trabalho pedagógico em que a 

diversidade não seja vista como obstáculo ou como uma parte isolada a ser tratada por 

uma dada disciplina ou conteúdo disciplinar, ou simplesmente ignorada nos currículos. 

A opção por situar este estudo no campo da Educação Matemática encontra 

justificativa ainda nas afirmações de Skovsmose (2007), que enfatiza a necessidade de 

estudos nessa área.  

 

Há algumas discussões em educação Matemática que são altamente 

sensíveis ao assunto de raça, gênero e classe. Contudo, muitas 
pesquisas em educação Matemática ignoram questões sobre funções 

sócio-políticas da educação Matemática [...] e os pesquisadores não 

dão suporte aos professores de Matemática para interpretar, digamos, 
a política da rotulação pública. (SKOVSMOSE, 2007, p. 27) 

 

Aliar o ensino de Matemática ao contexto da diversidade parece honesto tanto 

para o enriquecimento das discussões no âmbito da educação escolar quanto para o 

campo da Educação Matemática, que, pelas sugestões do autor, atualmente necessita 

fortalecer as discussões em torno das funções sociopolíticas que dão suporte ao trabalho 

do professor de Matemática. 

D’Ambrosio (2007) se refere a algumas consequências de um ensino de 

Matemática que ignore as intenções universais de uma educação voltada para a paz, ou 
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seja, que promova o respeito à diversidade. O autor relata que, ao ser questionado por 

alguns professores sobre a remota possibilidade de relacionar trinômio de 2
o
 grau com 

paz, o autor responde que tais indivíduos parecem ensinar esse conteúdo matemático 

usando como exemplo a trajetória de um projétil de canhão, mas deixam de abordar 

junto aos estudantes questões sobre as consequências que aquele belíssimo instrumental 

matemático pode desencadear a partir do disparo do referido projétil. 

D’Ambrosio (2007) ressalta ainda que não se trata de um pensamento 

demagógico, visto que alguns diriam que o disparo de uma bomba seria uma situação 

que ocorreria por força de uma necessidade extrema, no entanto, todos que foram nessa 

conversa, especialmente durante a Guerra Fria, sofreram perdas materiais e morais 

ocorridas em ambas as partes do conflito, ficando evidente que a maior justificativa para 

a ocorrência de conflitos é a intolerância ao outro. 

O autor enfatiza a importância do ensino dos conteúdos matemáticos ou 

disciplinares realizados em consonância com o desenvolvimento da consciência acerca 

da formação humana. Não que o ensino de Matemática, por si, desumanize, mas que 

sem um mínimo de acompanhamento das estruturas sociais, culturais ou psicológicas 

que fazem parte do processo de aprendizagem, seu ensino pode se tornar nocivo ou 

limitado ao conteúdo puro, como apontado pelo autor. 

Sabe-se que há uma longa trajetória a ser percorrida para que as diferenças 

existentes entre os indivíduos não sejam um empecilho para o desenvolvimento de um 

ensino que garanta a aquisição de aprendizagens de modo significativo. Neste sentido, 

Arroyo (2008) afirma que ainda está muito distante da prática, dos projetos acadêmicos 

e da estrutura curricular universitária uma reflexão e, por conseguinte, uma 

reconfiguração do modo como a escola reconhece as diferenças e sua relação com a 

diversidade, mas que o momento pede novas reflexões e estudos sobre o tema com 

vistas à compreensão de que os saberes instituídos nos currículos sobre a diversidade 

ainda se apresentam pouco explorados. 

Neste sentido, Candau (2010) destaca que as questões relativas ao 

multiculturalismo têm sido somente muito recentemente incluídas nos cursos de 

formação inicial de professores e, mesmo assim, de maneira bastante esporádica e sem a 

devida sistematização do conhecimento, partindo muito mais de iniciativas pessoais de 

alguns professores. Já na formação continuada é mais frequente a parceria entre 
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organismos públicos e Organizações Não Governamentais (ONGs), oriunda de 

iniciativas oficiais ou das próprias ONGs. 

A autora ressalta ainda que essas questões estão atravessadas pelos campos 

acadêmico e social, pela produção de conhecimentos, pela militância e pelas políticas 

públicas e que não foi nas universidades e no âmbito acadêmico em geral que esse 

conhecimento foi gerado, mas a partir das lutas dos movimentos sociais, em especial 

dos grupos referidos às identidades negras que constituem o lócus dessa produção. 

Diante de tal situação, o momento cobra urgência das universidades para o 

desenvolvimento de campos de saberes sobre a relação entre educação e diversidade, 

embora tenha se ampliado o número de pesquisas acerca desse objeto. 

 

 

2. Questões norteadoras do estudo 

 

Em decorrência das mudanças de cenários políticos ocorridas, sobretudo, nos 

últimos anos no Brasil, ou seja, com a ampliação da democratização e valorização da 

educação e fortalecimento de ações sociais voltadas para as classes populares e grupos 

marginalizados, novos paradigmas educacionais vêm cada vez mais ganhando espaço 

no âmbito da escola. Essas novas demandas requerem mudanças de concepções e 

atitudes no sentido de explorar e compreender as principais questões e desafios diante 

de uma educação escolar relativa à valorização da diversidade cultural.  

Dentre os vários estudiosos, além daqueles citados neste estudo, destacam-se os 

trabalhos de Valente (2003), Gusmão (2003), Capelo (2003), Demartini (2003), Gomes 

(2011), que vêm aprofundando discussões em torno das temáticas da diversidade e sua 

importância no âmbito educacional. Esses estudos vêm contribuindo para a 

implementação de ações no campo das políticas públicas voltadas para a escola e para a 

melhoria das relações sociais, em especial nesse ambiente. Todavia, ainda são poucos os 

cursos de formação docente que consideram os saberes sobre a diversidade como 

transdisciplinares, conforme cita Arroyo (2008). 

 

A preocupação com as desigualdades sociais e educativas já faz parte 
dos cursos de formação, mais de pedagogia do que de outras 

licenciaturas. No entanto, abrir cursos específicos para formar 

docentes-educadores dos diversos coletivos sociais, étnicos, raciais, 
geracionais e do campo é novidade.  Os relatos [...] sugerem a 
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necessidade de maiores pesquisas e análises sobre seus significados 

político-pedagógicos. (ARROYO, 2008, p. 11) 

 

Considerando a afirmativa do autor, o presente estudo direciona seus objetivos 

em torno da temática diversidade cultural e no âmbito das políticas públicas, bem como 

dos cursos de formação de professores de Matemática. 

Para iniciar o delineamento deste estudo, partiu-se da constatação de que houve 

o lançamento nos últimos anos de um considerável volume de publicações e pesquisas 

relacionadas às temáticas da diversidade cultural, assim como um aumento de ações 

políticas voltadas para a valorização de grupos marginalizados. 

Assim, surgiram algumas questões que foram importantes para o delineamento 

desta pesquisa. No entanto, uma questão especificamente direcionou os estudos: De que 

maneira os cursos de Licenciatura em Matemática estão contribuindo para a formação 

de professores que atuarão em realidades marcadas pela diversidade cultural? Há 

influências das políticas públicas atreladas à diversidade cultural na elaboração dos 

projetos pedagógicos e na estrutura curricular desses cursos? 

Acredita-se que tais questões são capazes de abranger os aspectos nucleares deste 

trabalho. Ou seja, a formação do professor de Matemática para atuar com um público 

que é culturalmente diverso. Para tanto, se fez necessária a realização de um estudo 

sobre as políticas públicas implementadas no Brasil em torno da diversidade cultural e 

sobre as orientações curriculares para a formação de professores de Matemática nesse 

sentido. 

 

 

3. Hipótese e objetivos do estudo 

 

Por ser um campo de estudo bastante atual, a educação para a diversidade 

cultural suscita muitas questões a serem discutidas. Sabe-se que todo projeto de 

pesquisa se compõe de indagações previstas, além daquelas que surgem ao longo do 

processo de desenvolvimento do estudo. 

O presente estudo parte da hipótese de que a escola básica enfrenta desafios para 

atuar com novos sujeitos, os quais surgem a partir do perfil das sociedades 

contemporâneas, com modos de pensar, agir e estar nos vários espaços sociais diferentes 

daqueles que se tinha em períodos anteriores. Faz-se necessário rever a formação inicial 
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dos professores que atuam na educação básica. Diante de tal hipótese, este estudo possui 

como objetivo central: identificar a incidência das temáticas relativas à diversidade 

cultural nos cursos de Licenciatura em Matemática e sua importância para a formação 

de professores no âmbito da diversidade cultural, tendo como referência de análise os 

estudos teóricos sobre multiculturalismo/diversidade cultural, bem como as políticas 

públicas voltadas para a formação de professores e para a diversidade cultural. 

Para alcançar o objetivo geral de uma pesquisa, anteriormente se faz necessário 

trilhar um percurso metodológico que considere, além de outros elementos, a 

composição de objetivos específicos que auxiliem no processo de desenvolvimento do 

estudo. Assim, os objetivos específicos deste estudo são os seguintes: 

 Identificar a incidência das temáticas relativas à diversidade cultural 

para a formação de professores de matemática presentes nas pesquisas 

desenvolvidas nas áreas de educação e de educação matemática. 

 Apresentar o cenário das políticas públicas e/ou ações políticas já 

implementadas por organizações nacionais ou internacionais e/ou no 

Brasil em torno da diversidade cultural; 

 Analisar os projetos pedagógicos e planos de ensino de professores que 

atuam nos cursos de Licenciatura em Matemática, identificando 

elementos relativos ao tratamento da diversidade cultural. 

 

 

4. Metodologia utilizada na pesquisa 

 

Para desenvolver o estudo em questão partiu-se da prerrogativa de que a análise 

quantitativa pode favorecer o desenvolvimento das análises qualitativas e que, por esse 

motivo, as duas se inter-relacionam, o que ficou evidente no desenvolvimento deste 

estudo, por se adotar esses dois tipos de pesquisa. 

Neste sentido, destaca-se a importância do olhar do observador, bem como o 

rigor na utilização de técnicas, para que a interpretação dos dados possa gerar resultados 

relevantes e confiáveis. 

Reconhecendo a complexidade na realização de um estudo de cunho qualitativo, 

pelo fato do mesmo permitir que o pesquisador apresente em sua análise o seu próprio 

ponto de vista, ou que se posicione frente ao objeto investigado ou ainda que emita seus 
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valores junto ao tratamento dos dados coletados, a utilização da pesquisa quantitativa, 

neste sentido, favorece a definição das análises com base em dados mais delimitados. 

Apesar de existir uma tendência defendida por teóricos da abordagem qualitativa 

(FINE et al., 2006), os quais reconhecem o que chamam de reflexividade do 

pesquisador como uma das formas de enxergar o eu do observador de ciência social e 

não como um contaminador potencial que precisa ser evitado ou controlado, ou que 

mantenha uma suposta neutralidade, esses teóricos afirmam que é necessário que o 

pesquisador saiba controlar a inserção de sua subjetividade nas interpretações e 

elaborações sobre o outro. 

Quanto a essa questão, Denzin e Lincoln (2006, p. 34) citam que 

 

Toda pesquisa é interpretativa; é guiada por um conjunto de crenças e 

de sentimentos em relação ao mundo e ao modo como este deveria ser 
compreendido e estudado. Algumas crenças podem ser incontestadas, 

invisíveis, apenas supostas, ao passo que outras são extremamente 

problemáticas e controversas. Cada paradigma interpretativo exige 

esforços específicos do pesquisador, incluindo questões que ele 
propõe e as interpretações que traz para elas. 

 

Ao abordar uma temática tão complexa como é o caso da diversidade cultural, 

deve-se levar em consideração que a condição de pesquisador exige uma postura ética e 

política que garanta a autenticidade das afirmações e reflexões apontadas em seu estudo, 

pois é esperado que o fato desse sujeito se identificar como pertencente a um grupo 

específico, algum sentimento de discriminação ou de justiça pode, em determinado 

momento, vir à tona nas análises empregadas, o que, acredita-se, não furta sua 

legitimidade, tornando tais análises de certa forma até bastante autênticas. Todavia, é 

aconselhável evitar essas situações pelo risco que carregam em contaminar as análises 

empreendidas. 

Assim, apesar de se reconhecer a importância da realização de uma pesquisa 

social como um ato político por parte do pesquisador, buscou-se um distanciamento do 

objeto investigado, no intuito de se evitar juízos de valor sobre grupos ou situações que 

compõem o cenário da diversidade cultural. No entanto, defende-se que essas situações 

devem ser reconhecidas como parte da subjetividade humana e que a escola, bem como 

seus professores, na condição de educadores, deve apresentar um olhar atento e sensível 

a tais manifestações. 
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A partir de tal perspectiva, iniciou-se o presente estudo buscando-se ampliar a 

compreensão acerca das concepções existentes sobre o conceito de diversidade cultural. 

Para tanto, realizou-se primeiramente um levantamento acerca das produções publicadas 

em periódicos e livros, além de pesquisas já empreendidas sobre a temática da 

diversidade realizadas em programas de mestrado e de doutorado no Brasil, localizados 

nas áreas de Educação e de Educação Matemática. Para tanto, utilizou-se como fonte o 

banco de teses da CAPES, no qual foram identificadas pesquisas sobre a temática 

realizadas no período de 1987 a 2010, e o seu portal de periódicos, verificando-se a 

produção de estudos no período de 1993 a 2011. Além dessas fontes, também foi 

realizada uma busca em bibliotecas e livrarias, a fim de que fossem obtidos dados que 

pudessem indicar a existência e quantidade de trabalhos já desenvolvidos sobre a 

temática diversidade cultural e que estivessem relacionados às citadas áreas. 

No capítulo II deste estudo, além dos referenciais teóricos sobre o conceito de 

diversidade, entre outros que a ele se associam, como diferença e desigualdade, são 

apresentados os resultados do levantamento bibliográfico realizado. Todavia, ocorreu a 

dúvida sobre a ordem em que esses assuntos deveriam aparecer no capítulo, uma vez 

que o levantamento bibliográfico permitiu a seleção dos textos que fundamentaram 

teoricamente o estudo, indicando que esse ponto deveria aparecer como um primeiro 

item. No entanto, urgia a necessidade de explicitar os significados do termo diversidade 

cultural para oferecer ao leitor um suporte que lhe permitisse uma melhor compreensão 

sobre o texto e para definir as concepções defendidas no trabalho. 

Optou-se então por se discutir primeiramente os conceitos relativos à 

diversidade cultural, visto que o segundo ponto se apresentava como de cunho mais 

informativo, o que não prejudicaria a leitura e compreensão do conteúdo do capítulo ao 

se mostrar nessa ordem; pelo contrário, tal configuração permitiu fechar o capítulo 

apresentando-se a relevância da temática dada pelos pesquisadores na atualidade. 

Vale ressaltar que, ao se explorar as concepções acerca da diversidade cultural, 

notou-se sua forte relação com o campo das políticas públicas. Por isso, foi realizado 

um levantamento sobre a incidência dessa temática em tal campo, sob a hipótese de que 

nos últimos anos houve um incremento das discussões sobre a importância da 

diversidade cultural, seja no âmbito social ou educacional. Assim, partiu-se da leitura da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos principais documentos originados a 
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partir da realização de eventos internacionais que reuniram diversos países em torno do 

debate sobre o fortalecimento e garantia desses direitos. 

Ao se verificar que grande parte desses documentos influenciou na elaboração 

de normativas, orientações, legislações e políticas públicas brasileiras, decidiu-se 

explorar as políticas públicas brasileiras implementadas em torno da diversidade 

cultural, o que levou à constatação de que muitas ações voltadas para a formação inicial 

e continuada de professores perpassavam essas políticas. 

Diante de tais resultados, passou-se a explorar os cursos de Licenciatura em 

Matemática em atividade no Brasil, o que está exposto no capítulo IV, o qual apresenta 

um histórico da formação docente para o ensino de Matemática no Brasil. Tal estudo, 

realizado fundamentalmente a partir de referenciais bibliográficos e da legislação 

educacional brasileira, permitiu conhecer desde sua origem até os dias atuais o 

desenvolvimento dos programas de formação de professores de Matemática no Brasil, 

oferecendo um importante suporte para o desenvolvimento das análises acerca dos 

Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e planos de ensino dos cursos de Licenciatura 

em Matemática e sobre as problemáticas relacionadas à formação dos professores de 

Matemática. 

Além do histórico do curso de Licenciatura em Matemática, foram apresentados 

dados referentes à quantidade de instituições a oferecer o curso de Licenciatura em 

Matemática, bem como o total de cursos existentes, sendo que se buscou comparar esses 

dados entre os anos de 2000 e de 2010. Vale destacar que não foram explorados os 

dados do intervalo entre 2000 a 2010. A análise ocorreu apenas sobre o início e final do 

período, o que resultou, no entanto, em dados bastante significativos. 

O capítulo V apresenta a análise dos conteúdos dos PPCs de Licenciatura em 

Matemática e de planos de ensino elaborados pelos professores que atuam nesses 

cursos, a fim de que se verificasse em que medida as políticas e orientações em torno da 

diversidade cultural incidem sobre tais documentos. 

Ressalta-se ainda que além dos PPCs de Licenciatura em Matemática e planos 

de ensino, no decorrer dos capítulos deste estudo explorou-se também a legislação 

educacional brasileira, baseada em leis, pareceres, resoluções, decretos, diretrizes etc., 

buscando-se verificar suas recomendações quanto ao tratamento da diversidade cultural 

nas escolas, entre outros assuntos relacionados ao estudo, além de se explorar pesquisas 

já realizadas sobre a temática em questão, como, por exemplo, Ações Discriminatórias 
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no Ambiente Escolar
7
, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE), vinculada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), da 

Universidade de São Paulo (USP), em convênio com o INEP e o MEC; o relatório 

Educating Teachers for Diversity: meeting the challenge, apresentado pela Organization 

for Economic Co-Operation and Development (OECD), em 2010; o estudo Educação e 

Diversidade: estudos e pesquisas, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) em parceria com a SECADI e organizado por Aguiar et al. (2009), além de 

outros estudos nesse âmbito. 

Apesar da importância de todos esses documentos para a composição do quadro 

teórico que trata a temática deste trabalho, devido à grande quantidade de material 

bibliográfico obtido sobre o assunto, esta pesquisa deu ênfase aos estudos teóricos para 

fundamentar suas questões. 

Além de recorrer aos autores, também foram explorados, conforme já 

mencionado, os documentos legais e PPCs de Licenciatura em Matemática, tendo como 

base o que preconiza a Resolução CNE/CES n
o
 3, de 25 de fevereiro de 2003, quanto 

aos aspectos de grande relevância, apontados no Artigo 2
o
 da referida resolução, 

considerando nesta análise especialmente as alíneas a, c, d e f: 

 

Art. 2
o
 - O projeto pedagógico de formação profissional a ser 

formulado pelo curso de Matemática deverá explicitar: 

a) o perfil dos formandos; 

b) as competências e habilidades de caráter geral e comum e aquelas 

de caráter específico; 
c) os conteúdos curriculares de formação geral e os conteúdos de 

formação específica; 

d) o formato dos estágios; 
e) as características das atividades complementares; 

f) a estrutura do curso; 

g) as formas de avaliação. 

 

Partindo das questões norteadoras já apresentadas, as análises empreendidas 

neste estudo apresentam como parâmetro as pesquisas realizadas por autores como 

Lima (2009), Tardif (2010), Gatti e Nunes (2009), Gatti (2010), entre outros, que 

                                                
7 O Coordenador responsável pela pesquisa foi contatado a fim de que fossem obtidos dados mais 

específicos sobre os resultados de sua pesquisa, como os índices de ações discriminatórias sofridos ou 

apresentados por professores de Matemática. No entanto, em resposta obtida por e-mail, o autor indicou 

que a análise dos dados foi feita de forma conjunta para a amostra ponderada de professores, sem 

separar em duas subamostras (português e Matemática), em face à natureza do estudo. A base de dados, 

por motivos contratuais, é de propriedade do INEP. O contato com o INEP para obtenção de outros 

dados da pesquisa não logrou resposta. 



35 

 

evidenciam a importância da profissionalidade docente como pressuposto para um 

trabalho voltado para a diversidade cultural. 

 

 

5. Coleta de dados 

 

Conforme citado, este estudo contou com o apoio do projeto pertencente ao 

OBEDUC, que abrange os cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia da PUC-

SP e Licenciatura em Matemática e Pedagogia da UFMT. Atendendo a essa motivação, 

considerou-se inicialmente como contexto de pesquisa essas duas universidades e seus 

cursos de Licenciatura em Matemática. No entanto, pela necessidade de tornar o estudo 

mais abrangente e devido aos objetivos da pesquisa, foram acrescentadas como lócus 

outras instituições localizadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. 

Ressalta-se que a escolha por espaços de pesquisa nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste ocorreu inicialmente pela localização da PUC-SP e da UFMT nos Estados de São 

Paulo e Mato Grosso, respectivamente. Já a opção pela Região Norte se deu por se tratar 

de uma região com características bastante peculiares, diferenciando-se das outras 

regiões selecionadas, atendendo assim ao critério da diversidade cultural existente entre 

essas regiões. O Estado do Pará foi selecionado devido à afinidade da pesquisadora com 

esse contexto, uma vez que lá iniciou seus estudos acadêmicos e sua carreira docente, o 

que tornaria mais acessível seu contato com as instituições pesquisadas. 

Além desse fato, parte-se do pressuposto de que essas três regiões oferecem um 

desenho adequado de pesquisa no campo da diversidade, visto que há importantes 

diferenças culturais entre as mesmas. Ou seja, o Estado de São Paulo, marcado pela sua 

base econômica e migração tanto de pessoas oriundas de outras regiões brasileiras como 

de outros países, sendo fortemente influenciado pela cultura italiana; o Estado do Mato 

Grosso, com uma mistura de influências culturais entre indígenas e imigrantes de outros 

estados brasileiros que se deslocaram para lá em busca da exploração de minérios; e o 

Estado do Pará, fortemente marcado pela cultura indígena. 

Como critério de seleção das instituições investigadas, buscou-se incluir 

instituições de diferentes organizações acadêmicas e nas duas esferas administrativas –

pública e privada –, no intuito de que se obtivesse um cenário mais amplo acerca do 
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desenvolvimento de programas de Licenciatura em Matemática praticado por tais 

instituições. 

Outro fator que influenciou na escolha das instituições foi a disponibilidade de 

acesso às informações sobre os cursos de Licenciatura em Matemática oferecidas pelas 

instituições, a partir de seus sites na Internet. 

Assim, fizeram parte deste estudo as seguintes instituições: 

 

QUADRO 01 – Instituições de Educação Superior selecionadas para o estudo 

 

REGIÕES 

 

INSTITUIÇÕES 

 

ESTADOS 

Sudeste 

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) 

São Paulo 

Universidade Federal do ABC 

(UFABC) 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo (IF/SP) 

Universidade de São Paulo 

(USP) 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP) 

Centro Universitário da Fundação de Ensino Otávio Bastos 

(UNIFEOB) 

Centro-Oeste 

Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) 
Mato Grosso 

Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) 

Norte 

Universidade Federal do Pará 

(UFPA) 

Pará 
Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) 

Faculdades Integradas Ipiranga 
(FAINTIPI) 

 

Para definir a quantidade de instituições a fazerem parte da amostra, 

primeiramente identificou-se a distribuição das Instituições de Educação Superior (IES) 

dentre as regiões brasileiras e as situações dos Estados de São Paulo, Mato Grosso e 

Pará em relação ao número total de IES no país. A partir do censo da educação superior, 

aferido pelo INEP no ano de 2010, obteve-se o seguinte resultado: 
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TABELA 01 –  Quantidade de IES localizadas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte e 

nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Pará, em 2010 

 

Unidades da 

Federação 

 

Quantidade 

de IES 

Porcentagem de IES em 

relação à sua quantidade 

total 

Porcentagem de IES nos 

estados em relação à 

quantidade regional 

Brasil 2.378 - - 

   Sudeste 1.169 49% - 

      São Paulo 572 24% 49% 

   Centro-Oeste 244 10% - 

      Mato Grosso 60 2% 24% 

   Norte 146 6% - 

      Pará 31 1% 21% 
Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior/MEC/INEP/2010 

 

Vale ressaltar que se fez necessário recorrer a outras fontes de dados, uma vez 

que o censo da educação superior realizado pelo INEP em 2010 não apresentou a 

especificação dos programas e/ou cursos existentes por regiões e estados brasileiros. 

Assim, buscou-se verificar, a partir do sistema e-MEC
8
, quais as instituições que 

ofereciam o curso de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial, a fim de se 

obter um recorte dessa amostra com base em um dos focos da pesquisa, que são os 

cursos de Licenciatura em Matemática existentes no Brasil no ano de conclusão do 

presente estudo. 

Assim, foram obtidos os seguintes dados: 

 

TABELA 02 –  Quantidade de Instituições de Educação Superior que oferecem o Curso de 

Licenciatura em Matemática na modalidade presencial e quantidade desses cursos 

localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte e nos Estados de São Paulo, Mato 

Grosso e Pará, em 2013 

 

Unidades da 

Federação 

Quantidade de IES que 

oferecem o curso de 

Licenciatura em Matemática 

Total de 

cursos 

oferecidos 

Porcentagem de cursos por 

região e estado em relação ao 

total de cursos  

Brasil 609 701 100% 

   Sudeste 174 241 34% 

      São Paulo 93 129 18% 

   Centro-Oeste 33 66 9% 

      Mato Grosso 07 20 3% 

   Norte 27 98 14% 

      Pará 06 23 3% 
Fonte: e-MEC, 2013. 

 

                                                
8 Sistema eletrônico que auxilia no fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 

processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o 

Cadastro de Instituições e Cursos Superiores, instituído a partir da Portaria Normativa do Ministério da 

Educação n. 40, de 12 de dezembro de 2007. 
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Os dados obtidos sugeriram que a amostra deveria incluir uma porcentagem 

maior de instituições localizadas no Estado de São Paulo e porcentagens semelhantes 

entre si nos Estados do Mato Grosso e Pará, acompanhando assim a distribuição de 

cursos de Licenciatura em Matemática existente no país. 

Vale ressaltar que no Estado do Mato Grosso, devido à dificuldade de obtenção 

dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Matemática, seja pela sua 

indisponibilidade nos sites das instituições, seja pela ausência de respostas dos 

coordenadores dos cursos contatados, apenas duas instituições fizeram parte deste 

estudo. 

Outra decisão tomada na pesquisa foi a de identificar as instituições envolvidas 

no estudo por se compreender que todos os dados apresentados em relação a tais 

instituições são de domínio público. Também se considerou necessária tal identificação 

para atender ao objetivo geral deste estudo, que sugere a apresentação dos resultados 

obtidos a partir dos PPCs analisados, ou seja, como os cursos de Licenciatura em 

Matemática localizados nos Estados que participam desta pesquisa estão organizados e 

de que modo estão contribuindo para a formação de professores que atuarão na 

disciplina de Matemática na educação básica. 

Seguindo o critério de oferecimento do curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade presencial, foi realizada uma busca aleatória das instituições que fariam 

parte do estudo. Nessa busca, identificaram-se as instituições que disponibilizavam o 

PPC do curso em seu site. A maioria a atender esse critério foram as universidades 

públicas. Como a intenção do estudo era diversificar o máximo possível os tipos de 

organizações acadêmicas a serem observadas, tentou-se o contato através de e-mail 

encaminhado à coordenação dos cursos de Licenciatura em Matemática, os quais não 

disponibilizavam seus PPCs nos sites. Desta forma chegou-se à amostra desta pesquisa. 

A fim de enriquecer as análises a partir da obtenção de dados sobre o 

desenvolvimento dos PPCs, foram selecionadas quatro instituições que pudessem 

disponibilizar, além do PPC, os planos de ensino dos professores do curso de 

Licenciatura em Matemática. Inicialmente as quatro instituições selecionadas foram a 

PUC/SP, a UFSCar, a UFMT e a UEPA, ou seja, instituições de diferentes organizações 

acadêmicas. No Estado de São Paulo, a UFSCar, em um primeiro momento, não se 

manifestou quanto à solicitação feita acerca da disponibilização dos planos de ensino de 

seus cursos de Licenciatura em Matemática. Assim, na tentativa de obtenção de tais 
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documentos recorreu-se ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-

SIC). No entanto, os documentos disponibilizados pela instituição não foram suficientes 

para a sistematização do estudo a partir de seus planos de ensino. Como não havia mais 

tempo hábil para utilizar novas estratégias com o fim de obter esses documentos, a 

instituição foi analisada apenas a partir do PPC do curso de Licenciatura em 

Matemática, disponibilizado em seu site. 

No caso do Estado do Mato Grosso, a exemplo do que ocorreu com a UFSCar, 

também não foi possível obter os documentos solicitados. Recorreu-se da mesma forma 

ao e-SIC para a obtenção dos planos de ensino, que somente foram disponibilizados 

pela instituição em meio físico nos próprios campi, o que não foi possível obter dada a 

dificuldade de deslocamento da pesquisadora para o Estado do Mato Grosso. Assim, a 

UFMT foi substituída pela UNEMAT para que o Estado tivesse representatividade na 

amostra a partir das análises sobre os planos de ensino. 

Vale ressaltar que as análises dos planos de ensino constaram neste estudo como 

uma complementação daquelas empreendidas em relação aos PPCs. Por esse motivo, os 

dados obtidos a partir de tais documentos não foram detalhados de forma específica. 

Por fim, destaca-se que não é intenção deste trabalho realizar um estudo 

comparativo entre as instituições investigadas e nem sobre as regiões e estados 

envolvidos, uma vez que, agindo de tal forma, haveria a contradição com o objeto deste 

estudo, que é a apresentação de formatos e contextos diferentes, ou seja, organização, 

território, cultura, economia, história, entre outros elementos que tornam cada 

instituição, cada curso, cada sujeito envolvido como algo a ser compreendido a partir de 

sua própria realidade. 
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CAPÍTULO I 

 

 

O INTERESSE PELA TEMÁTICA 

 

 

Quando aluna de Mestrado, na disciplina Filosofia da Educação, uma dinâmica 

realizada desencadeou na pesquisadora uma série de reflexões, ao abordar três 

elementos vistos pelo professor, como muito importantes para a formação de cada 

indivíduo: as leituras realizadas, as pessoas com as quais se relacionam e os valores 

priorizados na vida. 

Ao pensar sobre esses elementos, a pesquisadora os relacionou à formação 

docente reformulando-os da seguinte maneira: as leituras realizadas foram associadas 

aos conhecimentos específicos sobre a matéria de ensino do professor, o que denominou 

de eixo epistemológico; as pessoas com as quais se relaciona associou aos 

conhecimentos necessários para interagir da melhor forma com o outro, ao que chamou 

de eixo antropológico; por fim, aos valores priorizados associou os conhecimentos 

relacionados a valores e atitudes, que recebeu a denominação de eixo axiológico. Para 

sintetizar essa ideia, a pesquisadora denominou esses três aspectos de “Tríade da 

Formação Docente”. 

A ideia da tríade passou a acompanha-la durante algum tempo, pelo pressuposto 

de que seus elementos seriam complementares e estruturantes para a formação e atuação 

eficiente de professores. Ou seja, sua compreensão era de que, além da aquisição de 

conhecimentos específicos acerca dos conteúdos da disciplina e das metodologias de 

ensino, também seriam importantes os conhecimentos que auxiliassem os professores na 

comunicação e interação com os estudantes, além da consciência de que, na condição de 

educadores e formadores, também esses sujeitos ensinam valores e atitudes a partir de 

suas próprias concepções e ações. 

Ao aprofundar as reflexões sobre tais questões, a pesquisadora notou que havia 

um elemento muito forte perpassando essa tríade, que por si já merecia ser mais bem 

investigado, pois, ao pensar no desempenho da função docente a partir da interação com 
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o outro, certamente se faz presente a subjetividade docente e discente, composta por 

saberes, histórias e valores relacionados a uma realidade marcada pela diversidade em 

que todos estão inseridos e que a escola básica está diretamente ligada, uma vez que se 

configura como um dos locais de destaque, por agregar continuamente pessoas de 

diferentes características culturais, sociais, pessoais, entre outras. 

Observou-se ainda que o assunto em questão vem ganhando cada vez mais a 

atenção de pesquisadores e espaços nas discussões políticas em sociedades 

democráticas, como é o caso do Brasil. 

Assim, o foco dos estudos empreendidos pela pesquisadora se deslocou da 

chamada “Tríade da Formação Docente” para o campo da diversidade e sua relação 

com a formação do professor. A intenção foi se direcionando para o aprofundamento de 

algumas questões que pudessem responder de que maneira o professor tem sido 

preparado para atuar em realidades marcadas pela diversidade, partindo da hipótese de 

que esse é um dos grandes desafios enfrentados, sobretudo, por professores da educação 

básica que atuam em escolas da rede pública. Ou seja, um ambiente composto por 

estudantes de diferentes grupos sociais e culturais e que até pouco tempo atrás não eram 

reconhecidos em sua diversidade.  

Quanto a essa questão, Teixeira (2007) fala de um paradigma hegemônico 

existente nas sociedades contemporâneas, que resulta no individualismo, na 

competitividade, no consumismo e no hedonismo, ou seja, comportamentos sociais cada 

vez mais latentes nos modos de ser, pensar, sentir e estar no mundo. Esse paradigma 

chega à escola como um grande desafio a ser enfrentado pelos professores, que 

necessitam rever sua atuação no ensino, considerando o contexto sócio-histórico em que 

todos estão inseridos. Teixeira (2007, p. 438) complementa que “tudo isso está a indicar 

que os limites físicos, sociais e simbólicos da escola e da docência se estendem para 

muito além do aprender e ensinar conteúdos disciplinares.” 

Não se trata, no entanto, de desprezar os conteúdos disciplinares ou incluir 

novos conteúdos a serem trabalhados nas disciplinas. O que se compreende, a partir da 

afirmação da autora, e que neste estudo se está defendendo, é que os professores 

precisam estar atentos a esse novo paradigma e para isso precisam buscar na formação 

inicial ou continuada parâmetros que os tornem mais preparados para atuar neste novo 

cenário da educação escolar. 
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A opção feita pelo desenvolvimento de estudos que tratassem, da formação do 

professor de Matemática se deu a partir da experiência da pesquisadora enquanto 

coordenadora de um grupo de docentes da disciplina de estágio supervisionado em um 

curso de Licenciatura em Matemática realizado em uma faculdade privada. 

O projeto pedagógico do curso previa a realização das atividades de estágio 

supervisionado relacionadas às temáticas a serem desenvolvidas pelos estudantes para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); por isso o estágio deveria acontecer 

concomitantemente aos estudos para a elaboração do TCC. O objetivo principal da 

disciplina era que os licenciandos tivessem a oportunidade de relacionar suas 

observações, obtidas no campo de estágio, a respeito da prática docente, com as 

abordagens teóricas desenvolvidas durante o curso nas demais disciplinas e 

especificamente na elaboração do TCC. 

Na época, o curso de Licenciatura em Matemática ao qual a pesquisadora 

encontrava-se vinculada estava sendo avaliado pela comissão de reconhecimento de 

curso do INEP, órgão vinculado ao MEC.  Apesar do formato do estágio supervisionado 

ter sido considerado por tais avaliadores como uma excelente iniciativa da faculdade, tal 

proposta não era bem aceita nas suas instâncias internas, pela coordenação do curso e 

por parte do grupo de docentes do mesmo curso, que lançaram críticas quanto à sua 

ênfase na docência em detrimento dos conceitos matemáticos. 

Vale ressaltar que os temas escolhidos pelos estudantes para a elaboração de 

seus TCCs estavam relacionados à Educação Matemática, como didática da 

Matemática, modelagem Matemática, formação do professor de Matemática, entre 

outros naturalmente condizentes com os objetivos de um curso de Licenciatura em 

Matemática. Os trabalhos eram orientados por docentes que compunham o grupo da 

disciplina de estágio supervisionado, o que proporcionava o fortalecimento das 

percepções e discussões para a sistematização tanto do relatório de estágio como do 

TCC. 

Nessa experiência, a banca avaliadora dos TCCs, constituída na sua maioria por 

professores que ministravam as disciplinas específicas da Matemática, não reconheceu a 

legitimidade dos resultados obtidos por aquele grupo de estudantes concluintes, 

reclamando trabalhos que fossem mais voltados para a Matemática. 

As críticas apresentadas promoveram a inviabilização do projeto de estágio 

supervisionado vigente na instituição, sendo substituído por um programa tradicional, 
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ou seja, com o estágio supervisionado desvinculado do TCC, sendo este orientado 

unicamente em torno de temas ligados à Matemática. Embora existam várias discussões 

sobre o assunto, não é intenção deste estudo criticar tal modelo, mas apresentar a 

perspectiva da pesquisadora, na condição de coordenadora de um grupo de supervisoras 

de estágio e como docente de um curso de Licenciatura em Matemática, diante da 

situação vivenciada no acompanhamento dos processos de constituição de saberes 

docentes realizados pelos licenciandos. 

Nas avaliações sobre a não aceitação do referido projeto pelos demais 

professores do curso, realizadas pelas supervisoras de estágio, percebeu-se que faltou o 

envolvimento dos professores do curso, de modo que se promovesse a integração entre 

todos para a discussão sobre seu currículo, o que poderia ter auxiliado na construção e 

melhor compreensão em torno da proposta de estágio supervisionado e da produção dos 

TCCs. 

Os argumentos apresentados pelas supervisoras de estágio, fundamentadas em 

pressupostos da formação docente, não convenceram os docentes responsáveis pelas 

disciplinas específicas da Matemática, culminando na desarticulação do grupo de 

estágio e migração de seus membros para outras instituições. 

Esse fato marcou muito a pesquisadora, por ter notado que os licenciandos 

daquele curso apresentavam muitas lacunas no campo da docência, chamando a atenção 

a aparente ausência da identidade docente demonstrada pela maioria dos estudantes, que 

afirmavam com determinação que não pretendiam seguir a carreira docente, mesmo 

estando em vias de conclusão de um curso de licenciatura. 

A partir dessa experiência e das hipóteses já apresentadas neste texto, começou-

se a refletir sobre as dificuldades que professores de Matemática podem enfrentar para 

garantir a aprendizagem de estudantes em ambientes marcados por desigualdades 

sociais e culturais, necessitando de conhecimentos que vão além de sua intuição para 

desenvolver efetivamente o trabalho docente. 

Vale ressaltar que outras experiências obtidas pela pesquisadora também foram 

importantes para desencadear seu interesse por estudos voltados para a diversidade no 

âmbito escolar. Em sua trajetória profissional, teve a oportunidade de obter experiências 

em espaços escolares diversos e em diferentes modalidades de ensino, como na 

educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, em turmas de inclusão e de 

aceleração da aprendizagem dos anos finais do Ensino Fundamental, educação de 
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jovens e adultos em bairros periféricos, formação continuada de professores do campo 

(zona rural), além de atuar com políticas públicas voltadas para a formação de 

professores quando desempenhou a função de técnica do MEC. Enfim, foram várias 

situações e experiências que ao longo de sua trajetória foram contribuindo para o 

levantamento de questões acerca da importância da formação docente e sua relação com 

a diversidade cultural. 

Também as influências culturais da pesquisadora contribuíram para suas 

reflexões acerca da temática deste estudo. Vindo de uma típica família nordestina que 

migrou para a região amazônica na década de 1970, quando criança. A pesquisadora 

recebeu as influências dessas duas culturas concomitantemente, a cultura nordestina do 

núcleo familiar e a cultura amazônica do meio em que estava inserida, até concluir a 

graduação em Pedagogia em uma universidade pública no Estado do Pará, momento em 

que se deslocou para outros territórios em busca da realização de estudos de pós-

graduação, o que ocorreu em Brasília – Distrito Federal e em São Paulo (Capital). 

Em Brasília teve a oportunidade de observar a diversidade presente em uma 

cidade planejada, moderna, com uma cultura contemporânea, fortemente influenciada 

pelas culturas das demais regiões brasileiras, principalmente do nordeste e do sul, a 

partir dos chamados candangos, trabalhadores que para lá se dirigiram e ajudaram a 

construir a cidade. Por ser uma cidade com poucos anos de existência
9
, Brasília ainda 

não apresenta uma cultura totalmente própria, mas a influência de diversas culturas 

brasileiras e esse ambiente também fez surgir na pesquisadora algumas reflexões acerca 

da diversidade do povo brasileiro. 

Em continuidade aos estudos pós-graduados, a pesquisadora deslocou-se para a 

megalópole São Paulo, com sua estrutura cosmopolita. Apresentando-se como a maior 

cidade da América do Sul, que agrega além dos paulistanos a maior colônia japonesa 

fora do Japão, além de descendentes de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no 

período republicano e que ajudaram no desenvolvimento da lavoura do café, marcando 

fortemente a cultura local até os dias atuais; os nordestinos que, em sua maioria, se 

instalaram nos bairros periféricos da cidade, sem a devida qualificação profissional e, 

por isso, atuando como trabalhadores em inúmeros canteiros de obras e subempregos 

oferecidos pela cidade; estudantes oriundos de várias regiões brasileiras ou mesmo de 

outros países, principalmente do continente latino-americano e africano, em busca da 

                                                
9 Fundada em 21 de abril de 1960. 
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realização de cursos de nível superior, entre outros diversos sujeitos que fizeram da 

cidade de São Paulo seu domicílio. Sem falar da grande rotatividade de pessoas que 

buscam medicina e tecnologias avançadas, empreendimentos nos centros empresariais e 

no ramo de eventos culturais e comércio, entre outros, tornando a cidade uma das mais 

dinâmicas e plurais do cenário mundial. Viver em São Paulo também favoreceu muitas 

inspirações à pesquisadora para desenvolver um estudo sobre diversidade cultural. 

Certamente tais experiências foram compondo as intenções desta pesquisa, 

contribuindo para o surgimento de muitas questões relacionadas à formação do 

professor que atua nos cursos de Licenciatura em Matemática, aos currículos desses 

cursos e às temáticas da diversidade presentes nas escolas. Apesar de não ter uma 

relação mais direta com a área de Matemática, uma vez que a formação acadêmica 

anterior e experiência profissional da pesquisadora ocorreram marcadamente na área da 

educação, optou, ousadamente, por desenvolver este estudo em um programa de 

Educação Matemática. Suas intenções se intensificaram por ser este um campo novo e 

relacionado à área de ensino, encontrando-se aberto a investigações sobre as temáticas 

abordadas nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

O(S) CONCEITO(S) DE DIVERSIDADE CULTURAL 

 

 

  

1. Os diversos significados da palavra diversidade 

 

Para iniciar a discussão em torno do conceito de diversidade, se faz relevante 

apresentar os múltiplos significados que a palavra diversidade possui. Nos dicionários 

de Língua Portuguesa a palavra aparece como sinônimo de qualidade do que é diverso, 

diferença, dessemelhança, variedade etc. (KURY, 2001) 

Trata-se de um termo que ainda encontra-se em discussão, por isso não há um 

conceito fechado ou que seja apresentado de maneira mais consensual entre os autores 

em relação ao seu significado, daí a opção pela palavra conceito no plural, por se tratar 

de uma construção que permite várias interpretações. Neste estudo foi feita a opção por 

um de seus significados.  

O estudo realizado por Villas Bôas (2010) sobre a historicidade das 

representações sociais de universitários brasileiros acerca de seu país, associadas à 

diversidade, apresenta algumas definições da palavra diversidade. Com o auxílio dos 

dicionários Houaiss da Língua Portuguesa, Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa e Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, a autora compôs uma 

lista com 64 palavras associadas aos significados de diversidade, em que cada palavra 

gerou novas associações, permitindo sua composição de termos condizentes com a ideia 

de diversidade. 

Os termos associados foram os seguintes: abundantemente, adverso, apartado, 

assimetria, biodiversidade, complexidade, contradição, contradita, contraditório, 

contraposição, contrariedade, contraste, desacordo, desconformidade, desencontro, 

desequilíbrio, desigualdade, desproporção, dessemelhança, dessemelhante, 

desuniformidade, diferença, diferenciar, diferente, discordância, discordante, 

discrepância, discrepante, disparidade, dissemelhança, distinguir, distinto, divergência, 
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divergente, diversas, diversidade, diversificado, diverso, fragmentação, incoerência, 

incompatibilidade, incompossibilidade, inconformidade, incongruência, inconstante, 

modificado, mudado, muitos, multiplicidade, múltiplo, mutável, oblóquio, oposição, 

plural, pluralidade, polarização, sortimento, transformado, variado, variante, variável, 

variedade, vário, vários. 

Pode-se perceber que alguns termos – como: dessemelhança, diferente, 

diversificado, multiplicidade, variado, vários – aproximam o significado de diversidade 

daquilo que simplesmente não é igual ou que não segue um mesmo padrão de 

semelhança. Outros termos, porém, levam a crer que diversidade significa contradição, 

contrariedade, desacordo, discrepância, divergência, incompatibilidade etc., emitindo 

uma ideia de negação ou distanciamento daquilo que não é semelhante. Embora a 

palavra diversidade possua muitos significados, essas duas ideias dão exemplo da 

complexidade do termo. 

Ao construir a referida lista de termos, Villas Bôas (2010) indicou a polissemia 

do termo diversidade, afirmando que ele é mais que uma palavra; configura-se como um 

conceito e o define como “estado de coisas”. De fato, o significado da palavra 

diversidade pode estar associado a várias coisas, situações, áreas etc. Trata-se de um 

termo que permite múltiplas interpretações e utilizações, o que impede sua definição 

como um conceito único. 

Quanto aos objetivos de Villas Bôas (2010) em relação à sua pesquisa, a autora 

identificou quatro contextos temáticos relacionados à diversidade: a) diversidade como 

variedade cultural; b) diversidade como coexistência de contrários; c) diversidade como 

espaço de experiência e horizonte de expectativa (englobando variedade de problemas e 

expectativa mediada pela oposição); e d) diversidade como ficção orientadora 

(enfocando aspecto racial e aspecto natural). 

Mesmo em se tratando de objetivos específicos à sua pesquisa, a autora 

proporciona ao presente trabalho um importante suporte, por sinalizar nos resultados de 

seu estudo que, na área de ciências humanas e sociais, a utilização da palavra 

diversidade está vinculada primordialmente ao termo cultura e que, inclusive, a 

expressão diversidade cultural é bastante encontrada para descrever situações 

específicas relacionadas às características que determinam as diferenças existentes entre 

pessoas, sem que essas características sejam necessariamente de cunho cultural. 
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A esse respeito, Burns e Shadoian-Gersing afirmam que algumas palavras 

possuem relação direta com o termo diversidade, como idade, sexo, etnia, classe social, 

gênero, características físicas, raça, religião, histórico educacional, localização 

geográfica, renda, estado civil, família e experiências profissionais. E definem 

diversidade como: 

 

Características que podem afetar as maneiras específicas pelas quais o 

desenvolvimento potencial e o aprendizado são percebidos, incluindo 
as diferenças culturais, linguísticas, étnicas, religiosas e 

socioeconômicas. (BURNS; SHADOIAN-GERSING, 2010, p. 21) 

 

As mesmas autoras citam ainda que o conceito de diversidade não cabe em si, 

devido às múltiplas especificidades que ele comporta, o que o torna bastante complexo. 

Neste estudo enfatizou-se que a referência ao termo diversidade está relacionada às 

características pessoais ou próprias apresentadas por cada indivíduo, ou seja, à sua 

identidade, o que vai além de suas características físicas, mas que também alcançam sua 

forma de pensamento e comportamento, seus costumes, suas diferentes formas de se 

expressar ou de lidar com os outros, sua linguagem, sua maneira própria de adquirir 

conhecimentos etc. 

 

1.1 Diversidade, diferenças e desigualdades 

Segundo Amaral (1998), falar de diferenças significa falar também de 

semelhança, homogeneidade, normalidade, correspondência a um dado modelo. Mas, 

para afirmar que um objeto, um fenômeno ou alguém ou grupo é diferente em relação a 

outro é necessário saber quais parâmetros estão servindo de base para tal afirmação. 

A autora afirma que, quando há referência às diferenças, não necessariamente se 

está imprimindo um clima de conflito, considerando-se, no entanto, algumas 

peculiaridades. Assim, pelas dessemelhanças é possível identificar a pessoa, ou seja, 

dizer que ela é diferente de outra pela cor dos seus cabelos, ou que é diferente porque 

prefere a cor azul ao amarelo. Essas seriam diferenças não conflitivas. Porém, Amaral 

(1998) cita que no contexto das relações humanas existem diferenças significativas que 

precisam ser consideradas em alguns de seus fatores. Assim, a autora faz a seguinte 

afirmação: 
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Penso que a diferença significativa, o desvio, a anomalia, a 

anormalidade, e, em consequência, o ser/estar diferente ou desviante, 

ou anômalo, ou anormal, pressupõem a eleição de critérios, sejam eles 
estatísticos (moda e média), de caráter estrutural/funcional 

(integridade de forma/funcionamento), ou de cunho psicossocial, 

como do “tipo ideal”. (AMARAL, 1998, p. 12) 

 

Mesmo considerando três parâmetros para identificar o sentido de diferenciação: 

estatístico, estrutural/funcional e psicossocial, a autora enfatiza que a existência e 

perpetuação do caráter de cunho psicossocial é o responsável pela mentalidade 

pejorativa existente sobre palavras como divergente, anormal, deficiente, diferente. 

Apesar da “despretensão” do termo diferente, a autora alerta sobre questões 

psicossociais ou culturais que se encontram cunhadas no termo. Para uma melhor 

compreensão de tal afirmativa, vale tomar como exemplo as seguintes frases: “Existem 

diferentes sujeitos convivendo no espaço da escola” e “Existem sujeitos diferentes 

convivendo no espaço da escola”. A primeira frase poderia ser facilmente interpretada 

como se existissem diversos, vários sujeitos que convivem no espaço escolar, enquanto 

que, na segunda frase, apesar de possível o sentido de diverso, torna-se mais próximo o 

sentido de desigual, “fora do padrão” ou “fora da normalidade”. 

Kadlubitski e Junqueira (2009) defendem que as diferenças podem ser 

entendidas como uma construção cultural, o que as torna empiricamente observáveis, e 

que muitas vezes alguns grupos humanos tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo 

e assim poder dominá-lo. 

Quanto a essa questão, Candau (2010) alerta que, ao construir uma cultura 

marcada pela homogeneização e pelo caráter monocultural, a escola torna as diferenças 

invisíveis e os estudantes vistos como todos iguais, em um espaço em que as diferenças 

deveriam ser tratadas como um elemento constitutivo da ação educativa. Ou seja, 

embora a escola seja um espaço rico em “diferenças”, a autora enfatiza que se faz 

necessário enxergá-la, assumi-la e valorizá-la como tal. 

As diferenças, interpretadas como diversidade, fazem parte da natureza dos seres 

humanos, conforme já apontado por alguns autores ao longo deste estudo, e por isso 

devem ser respeitadas. No entanto, as diferenças, relacionadas às desigualdades devem 

ser combatidas em função da interação e integridade entre culturas. 

É nessa perspectiva que Dubet explora o conceito de desigualdade e considera 

que ele é permeado de significados resultantes de movimentos históricos vivenciados 
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pela humanidade e que, dentre as suas várias definições, cita-o como “Conjunto de 

processos sociais, de mecanismos e experiências coletivas e individuais” (2007, p. 22). 

Neste sentido, o autor destaca que as desigualdades chamadas “pré-modernas” dão lugar 

às aspirações de igualdade de oportunidades e direitos, impulsionadas por movimentos 

sociais, dentre eles as lutas feministas, os movimentos comunitários ou das minorias. 

Deve-se destacar que o conceito de diferença, discutido por Amaral (1998), e o 

conceito de desigualdade descrito por Dubet (2007) são termos com significados 

bastante distintos, embora sejam apresentados como sinônimos nos dicionários de 

língua portuguesa, os quais relacionam a palavra diferença à falta de igualdade ou de 

semelhança, divergência, desigualdade, e a palavra desigualdade associada à condição 

do que é diferenciado, ausência de equilíbrio, distinção. 

Conforme já destacado por Candau (2010), esses significados nem sempre foram 

bem compreendidos no âmbito da escola, uma vez que por muito tempo ignorou-se o 

fato da existência de diferentes sujeitos convivendo nesse mesmo espaço, dada sua 

insistência em tornar as classes as mais homogêneas possíveis, na tentativa de que todos 

os estudantes se aproximassem de um modelo-padrão, considerado como o ideal. 

Quanto a essa questão, Fontenele e Lima indicam que 

 

[...] a diversidade presente na sociedade entra na escola que, pouco a 
pouco, passa a receber alunos dos centros urbanos, meios rurais e 

periferias das cidades, originários de grupos ligados às mais diversas 

situações de emprego, de desemprego e de subemprego, vindos, 

alguns, de diversas regiões do Brasil ou até mesmo de outros países. 
Esses alunos que passam a ter acesso à escola possuem modos de ser, 

saberes, sonhos, tradições e expectativas bem diferentes daqueles do 

alunado que até então demandava escolarização. (FONTENELE; 
LIMA, 2007, p. 110) 

 

As autoras ressaltam ainda que, apesar de possuir um público diverso, a escola 

continua implantando um currículo monocultural, desconsiderando saberes, histórias e 

contribuições dos diversos grupos culturais. Acostumada a lidar com um público 

relativamente homogêneo, tendo em sua maioria estudantes brancos, do sexo masculino 

e oriundos das classes mais favorecidas econômica e socialmente, a escola não 

consegue lidar com a diversidade de seu público. 

Na mesma linha de raciocínio, Moreira e Candau (2003) afirmam que nunca foi 

fácil para a escola lidar com a pluralidade e as diferenças, tendendo a silenciá-las e 
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neutralizá-las, e que o grande desafio a ser enfrentado está em abrir espaço para a 

diversidade, as diferenças e para a integração entre culturas. 

Reconhecer e identificar os conceitos de diversidade, diferença e desigualdade 

torna-se importante para os agentes educacionais, e em especial para os professores, 

pois tais conceitos relacionam-se diretamente à prática docente. O reconhecimento das 

peculiaridades do processo de aprendizagem de cada estudante pode ampliar as 

possibilidades de acompanhamento desse processo, um dos aspectos primordiais da 

função docente. 

Ainda hoje alguns professores encontram-se presos ao desejo de lidar com 

alunos-modelo, ou seja, que pensem e reajam de acordo com as intenções do próprio 

professor. Tal ideia se revela quando determinados professores acreditam que podem 

promover agrupamentos compostos por estudantes que se encontrem “no mesmo nível 

de aprendizado” ou ainda quando se sentem em situação confortável, ao terem em suas 

classes estudantes que aparentemente não lhes apresentem desafios, ou que “não dão 

trabalho”. 

As discussões em torno dos termos diferença e desigualdade, apresentadas pelos 

diversos autores aqui referidos, traduzem uma ideia bastante atual de que, por mais que 

alguns acontecimentos históricos
10

 tenham impedido o desenvolvimento de uma ética 

que considere cada pessoa em suas particularidades convivendo numa mesma 

sociedade, deve-se buscar incessantemente reconstruir uma mentalidade de respeito, 

sobretudo às minorias que são tratadas com desigualdade e que sofrem com a opressão 

de seus direitos, como, por exemplo, as mulheres, os povos indígenas, os idosos, os 

negros, os homossexuais, entre outras que representam as singularidades na formação 

humana. 

A afirmação das diferenças – étnicas, de gênero, sexual, religiosas, entre outras – 

manifesta-se na sociedade de modo plural, assumindo diversas expressões e linguagens. 

As problemáticas são múltiplas, visibilizadas especialmente pelos movimentos sociais 

que denunciam injustiças, desigualdades e discriminações, reivindicam igualdade de 

acesso a bens e serviços e reconhecimento político e cultural. Compreender e aceitar 

esse movimento como uma situação intrínseca à educação escolar se faz primordial para 

                                                
10 Como, por exemplo, o Holocausto, os processos de colonização da América, África e Ásia e várias 

guerras civis motivadas pela intolerância religiosa, política etc., já ocorridas e ainda vivenciadas no 

mundo. 
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a organização e viabilização de seu currículo a partir da perspectiva da diversidade 

cultural. 

Diferentes manifestações de preconceito, discriminação, diversas formas de 

violência – física ou simbólica – homofobia, intolerância religiosa, estereótipos de 

gênero, exclusão de pessoas deficientes, entre outras, estão presentes tanto no meio 

social em geral como no cotidiano das escolas. Segundo Macedo (2006), a consciência 

desta realidade tem se tornado cada vez mais forte entre educadores e educadoras e o 

ressurgimento de preocupações em torno de questões multiculturais estão na ordem do 

dia. 

Franz Boas afirma que todos pertencem a um mundo formado por “continentes 

habitados por uma grande diversidade de povos que diferem em aspecto, idioma e vida 

cultural” (BOAS, 2010, p. 9), e isso, ao mesmo tempo em que favorece uma quantidade 

infindável de possibilidades de interações sociais, também abre espaço para a 

intolerância à aceitação do diverso. O papel de educador exige que se esteja atento a tal 

dinâmica e que se assuma uma posição de pro atividade em favor da diversidade. 

Considera-se que, ao compreender os pensamentos e concepções ligadas à 

diversidade e ao respeito às diferenças, gera-se uma reflexão mais fundamentada e 

crítica em torno das manifestações sociais em favor do outro no ambiente escolar. Para 

aceitar e respeitar esse outro é necessário avançar no sentido de partir da intenção para a 

ação.  

 

1.2 Diversidade cultural 

Conforme apresentado no item anterior, o significado da palavra diversidade é 

bastante complexo, possuindo vários termos associados. O presente estudo refere-se, no 

entanto, à diversidade relacionada aos aspectos pessoais, como gênero, raça/etnia, 

religião, orientação sexual etc.; ou seja, localiza-se no âmbito da diversidade cultural ou 

multiculturalismo, como apontam autores como Moreira e Candau (2008), Canen e 

Oliveira (2002), Lima (2009), entre outros. 

Canen e Oliveira se referem ao multiculturalismo como “corpo teórico e campo 

político” que tem se feito presente nos debates atuais de maneira intensa e que o projeto 

multicultural “insere-se em uma visão pós-moderna de sociedade. Em que a 

diversidade, a descontinuidade e a diferença são percebidas como categorias centrais” 

(CANEN; OLIVEIRA, 2002, p. 61). Independente das suas diversas abordagens, as 
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autoras afirmam que o multiculturalismo se propõe a questionar a construção das 

diferenças, estereótipos e preconceitos em sociedades que são desiguais e excludentes. 

Marín (2003) lembra que o planeta Terra possui como característica principal 

uma biodiversidade constituída por uma imensa variedade de formas de vida que se 

desenvolvem há milhões de anos e que esses ecossistemas naturais formam a base dos 

“ecossistemas culturais”, compostos por um mosaico complexo de culturas que também 

necessitam da diversidade para preservar o patrimônio biológico e cultural, ou seja, um 

eixo entre natureza e cultura, indispensável para a sobrevivência humana e dos demais 

seres vivos. 

Todavia, a falta de compreensão sobre tal perspectiva resultou na imposição de 

uma lógica homogeneizadora que gerou a degradação tanto ecológica quanto cultural da 

humanidade como um todo. O autor afirma ainda que a ocidentalização do mundo, que 

começou principalmente com as Cruzadas e continuou com a colonização da África, da 

América e da Ásia pelas expedições portuguesas, espanholas e europeias, de uma 

maneira geral durante o século XV, foi responsável por um etnocentrismo ocidental sem 

precedentes. 

A imposição de um sistema político, de uma cultura, religião e língua aos povos 

desses continentes implicou numa construção ideológica que denegriu e inferiorizou 

suas vítimas, justificando toda sorte de injustiça praticada contra tais povos. No entanto, 

no final do século XVIII começaram a ocorrer grandes revoltas na América do Sul, 

conduzidas em sua maioria por indígenas escolarizados tidos pelos colonizadores como 

“selvagens” e que por isso precisavam ser “civilizados”, o que aconteceu por meio da 

evangelização e imposição da língua espanhola ou portuguesa. (MARÍN, 2003) 

A escola, que antes contribuiu para a conscientização dos indígenas sobre sua 

condição de oprimidos, passou a ser um instrumento de dominação colonial por 

excelência, impondo tanto a religião quanto a cultura e a língua “oficial” às nações 

colonizadas. Neste sentido, 

 

A escola desempenha um papel fundamental na negação das 

identidades culturais. A única "integração" possível proposta aos 

povos indígenas através da escola é a aceitação da língua e da cultura 
dominante oficial, em prejuízo da diversidade cultural e linguística 

real. [...] Esse desencontro entre a sociedade real e a sociedade oficial 

perduram até nossos dias. (MARÍN, 2003, p. 3, tradução da 
pesquisadora) 
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Apesar do autor se referir a um cenário mundial, essa realidade se evidencia no 

Brasil, uma vez que os nativos sofreram a imposição dos colonizadores sobre sua 

cultura, sua religiosidade e sobre seu povo. Pode-se dizer que somente a partir da 

década de 1980, com a queda do Regime Militar, o Brasil começou a escrever sua 

história de democratização, pois o que ocorreu antes disso foi a negação das 

identidades, história e culturas das populações indígenas e afrodescendentes. 

Candau (2010) afirma que o Brasil foi construído com uma base multicultural 

muito forte, tendo as relações interétnicas como uma constante por toda sua história, a 

qual se mostrou bastante dolorosa e trágica, especialmente no que diz respeito aos 

grupos indígenas e afrodescendentes. A autora faz um convite à reflexão acerca de tal 

situação a partir das concepções de cada pessoa quanto à sua constituição enquanto 

sujeitos históricos: 

 

O debate multicultural na América Latina nos coloca diante de nossa 
própria formação histórica, da pergunta sobre como nos construímos 

socioculturalmente, o que negamos e silenciamos, o que afirmamos, 

valorizamos e integramos na cultura hegemônica. (Ibidem, p. 17) 

 

Kadlubitski e Junqueira (2009) afirmam que as culturas evoluem no contato de 

umas com as outras e que de forma similar ocorre esse intercâmbio entre as pessoas, que 

apesar de cada indivíduo pertencer a uma determinada cultura ele sempre construirá 

suas próprias experiências, modos de pensar etc., baseado em suas próprias concepções, 

o que dá margem para novas transformações culturais. A esse respeito, Candau (2010) 

afirma que, apesar de cada cultura possuir suas raízes, estas são históricas e dinâmicas e 

que por isso não engessam as pessoas em determinado padrão cultural. Essa é uma visão 

bastante ampla da ideia de cultura, demonstrada pela autora. No entanto, essa é uma 

realidade que nem sempre é compreendida de forma ampla, devido às ações afirmativas 

em favor de grupos antes subordinados e excluídos, entre outras ações nesse sentido, 

serem situações vivenciadas muito recentemente no Brasil e em muitas outras 

sociedades. 

Devido à compreensão de que sujeitos são compostos por uma diversidade 

étnico-racial (negro, indígena, branco, pardo, afrodescendente, eurodescendente, 

oriental etc.), sociolinguística (português, inglês, espanhol, tupi, timbira, guarani, maué 

etc.), sexual (heterossexuais, homossexuais e bissexuais), de gênero (homens, mulheres 

e transgêneros), geracional (criança, adolescente, jovem, adulto, idoso), religiosa ou 
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ideológica (ateus, católicos, espíritas, umbandista, evangélicos, judeus etc.), entre outros 

aspectos inerentes a cada pessoa, acredita-se que é essa pluralidade que torna cada ser 

único e que todos esses aspectos compõem a cultura ou as culturas de cada sujeito. 

A forma como se enxerga o outro também não é única porque cada um possui 

um tipo de olhar e é esse olhar individual, impregnado por uma cultura que é ao mesmo 

tempo própria e universal, que permite enxergar o outro como diferente, mas nem por 

isso superior ou inferior, apenas diferente. Kadlubitski e Junqueira (2009, p. 181) citam 

que “um indivíduo pratica a diversidade em função das lentes culturais, porque 

nenhuma cultura, raça, comunidade, ser humano ou religião olha o outro sem ter 

construído previamente uma imagem”. 

Vale ressaltar que o conceito de cultura, o qual foi referido aqui, também é 

bastante complexo, alvo de inúmeras interpretações e conceituações realizadas ao longo 

dos anos, especialmente por antropólogos e sociólogos. Para Raymond Williams, o 

termo cultura se tornou, no final do século XVIII, “um nome para configuração ou 

generalização do ‘espírito’ que informava o ‘modo de vida global’ de determinado 

povo” (WILLIAMS, 2000, p. 10). O autor atribui a Helder (1784-1791) o primeiro autor 

a empregar o termo “culturas”, para que se enfatizasse o sentido plural de civilização  e 

que tal ideia teve especial importância para a evolução do campo da antropologia no 

século XIX, que continuou a empregar o termo para designar um modo de vida global e 

característico. 

Williams (2000) aponta que o sentido de cultura enquanto cultivo ativo da mente 

fez surgir outros significados relacionados ao termo como estado mental desenvolvido 

(pessoa de cultura), processos desse desenvolvimento (interesses ou atividades 

culturais), até os meios desses processos (as artes, trabalho intelectual) e que, embora 

todos esses significados sejam usuais, a relação da cultura com as artes e com o trabalho 

intelectual se tornou mais comum, causando um certo desconforto entre o uso 

antropológico e o uso sociológico, por diferenciar-se do significado originalmente 

concebido como modo de vida global. 

O autor tenta conciliar tal situação ao citar que 

 

Há certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e 
sociológico de cultura como “modo de vida global” distinto, dentro do 

qual percebe-se, hoje, um “sistema de significações” bem definido não 

só como essencial, mas como essencialmente envolvido em todas as 
formas de atividade social e (ii) o sentido mais especializado, ainda 
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que também mais comum, de cultura como “atividades artísticas e 

intelectuais”. (WILLIAMS, 2000, p. 12) 

 

Os significados do termo cultura como emprega Williams (2000) aproximam-se 

da perspectiva sobre diversidade apresentada neste estudo, uma vez que referem à 

importância que os diversos modos de vida possuem e sua capacidade de contribuição 

para o desenvolvimento do meio social e das atividades artísticas e intelectuais. 

 Apesar da complexidade de significados presentes tanto na palavra diversidade 

quanto na palavra cultura, a utilização do termo diversidade cultural neste estudo, ao 

invés do termo multiculturalismo ou interculturalismo, como preferem muitos autores, 

justifica-se pelo entendimento de que diversidade cultural significa um estado de 

consciência e de reconhecimento de si e do outro enquanto pessoas diferentes, que 

devem apresentar atitudes éticas em suas relações sociais. 

Para Sacristán (2002), a cultura tanto pode aproximar como distanciar os 

sujeitos, pode aglutiná-los ou dividi-los, vendo a educação como um elemento que deve 

promover o equilíbrio dessas relações. 

Compreender a relação da educação com as questões trazidas pela diversidade 

cultural é um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento deste estudo, 

defendendo-se que essa compreensão deve ocorrer preferencialmente durante a 

formação inicial dos professores. 

 

1.3 As produções bibliográficas acerca da diversidade cultural 

Atualmente muitos estudiosos têm se dedicado ao debate sobre o combate às 

várias formas de discriminação e preconceitos sofridos, sobretudo, por grupos 

marginalizados como aqueles compostos por pessoas de baixa renda, homossexuais, 

afrodescendentes, mulheres, indígenas etc. 

Por um lado, a sociedade vem reconhecendo cada vez mais a importância de 

sujeitos que fogem aos padrões sociais; por outro lado, há um interesse político e 

científico que também vem contribuindo para o desenvolvimento desse movimento. 

Segundo Pereira (2011), a luta por uma educação inclusiva, com equidade, 

cidadania e justiça social é um objetivo necessário e com várias alternativas, mesmo que 

parciais, que podem minimizar as desigualdades. Compreende-se que uma dessas 

alternativas a que se refere a autora seria a ampliação do número de estudos, debates e, 

por conseguinte, a ampliação de orientações políticas e educacionais em favor de 
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práticas docentes que considerem o combate às desigualdades, aos preconceitos e às 

discriminações como parte do trabalho pedagógico no ambiente da escola. 

Com o intuito de verificar o número de produções científicas realizadas sobre o 

tratamento da diversidade cultural no ambiente escolar, foi realizado um levantamento 

no banco de teses da CAPES, buscando-se trabalhos realizados em programas de pós-

graduação no Brasil com base no descritor diversidade cultural. O referido banco 

apresentou estudos realizados no período de 1987 a 2010. No entanto, a partir da leitura 

do conteúdo dos resumos desses estudos, foi constatado que seu conjunto relacionava-se 

a diversos contextos temáticos, apesar de estarem relacionados ao descritor diversidade 

cultural. 

A maioria dos trabalhos localizava-se em múltiplas áreas de conhecimento como 

botânica, arquitetura, engenharias, agronomia, enfermagem, entre outras, e que a 

referência à palavra diversidade se dava a partir de várias associações apresentadas tal 

como Villas Bôas (2010) citou em sua listagem de termos polissêmicos. O resultado 

desse levantamento demonstrou que se fazia necessário partir de novos critérios para a 

obtenção dos dados objetivados pelo estudo em questão. 

Foi realizado um novo levantamento, dessa vez selecionando-se apenas os 

estudos desenvolvidos em programas de pós-graduação em Educação e em Educação 

Matemática. Com esse procedimento foi possível obter o seguinte resultado: 

 

QUADRO 02 – Teses e dissertações sobre temáticas ligadas à diversidade cultural 

realizadas em programas de pós-graduação em Educação e em Educação 

Matemática no Brasil durante o período de 1987 a 2010 

 

PROGRAMA 

 

CURSO 

MODALIDADE DO 

TRABALHO 

QUANTIDADE 

DE TRABALHOS 

 

Educação 

Mestrado Acadêmico Dissertações 369 

Doutorado Teses 86 

Educação 
Matemática 

Mestrado Acadêmico Dissertações 08 

Mestrado Profissional Dissertação 01 

TOTAL   464 
Fonte: Banco de Teses/CAPES/MEC 
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Não foi localizada nenhuma tese realizada em programas de Educação 

Matemática durante o período pesquisado que citasse a palavra diversidade. Nos 

programas de pós-graduação em Educação, de um total de 455 trabalhos, foram 

encontrados 07 estudos que tratavam da diversidade relacionada ao ensino de 

Matemática, sendo 03 dissertações e 04 teses de doutorado, mas nenhum deles sob a 

perspectiva do estudo em questão. 

O referido levantamento revelou ainda que poucos estudantes de pós-graduação, 

vinculados ao campo da Educação Matemática
11

, se interessam em realizar estudos 

relacionados à diversidade cultural no âmbito da escola, uma vez que apenas 09 

pesquisas foram encontradas sobre o tema diversidade, sendo que até 2010 nenhuma 

tese de doutorado foi realizada sobre essa temática em tais programas, confirmando a 

citação de Arroyo (2008), apresentada na introdução deste estudo, quanto ao interesse 

maior sobre esse assunto mais no âmbito dos cursos de pedagogia do que de 

licenciatura. 

No Quadro 03 são apresentados os trabalhos relativos à diversidade cultural, 

realizados por programas de Educação Matemática que foram localizados no banco de 

teses da CAPES. 

 

QUADRO 03 –  Dissertações sobre temáticas ligadas à diversidade cultural realizadas em 

programas de pós-graduação em Educação Matemática no Brasil durante o 

período de 1987 a 2010 

 

CURSO 

INSTITUIÇÃO E 

PROGRAMA 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

ANO DE 

DEFESA 

Mestrado 
Acadêmico 

UNESP 
Educação Matemática 

A Educação Matemática e a Colonização Teuto-Brasileira 
no Oeste de Santa Catarina: o caso da região de Ipira. 

 
1997 

Mestrado 
Profissional 

UNICSUL 
Ensino de Ciências e 

Matemática 

O Professor de Matemática enquanto Sujeito e sua Relação 
com a Cultura. 

 
2007 

Mestrado 
Acadêmico 

UFPA 

Educação em Ciências e 
Matemática 

Educação Matemática, Cultura Amazônica e Prática 
Pedagógica: à margem de um rio. 

 

2008 

Mestrado 
Acadêmico 

 
UFMS 

Educação Matemática 

Práticas Vivenciadas na Constituição de um Curso de 
licenciatura Indígena em Matemática para as Comunidades 
Indígenas Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul. 

 
 

2009 

Mestrado 
Acadêmico 

UEM 

Educação para a Ciência e 
o Ensino de Matemática 

Educação em Ciência e Sexualidade: o professor como 

mediador das atitudes e crenças sobre sexualidade no 
aluno. 

 

 
2009 

Mestrado 

Acadêmico 

UFPA 
Educação em Ciências e 

Matemáticas 

Contribuições da Mídia Televisiva às Relações 
Significativas Conceituais de Estudantes do Ensino Médio 
sobre Biodiversidade Amazônica. 

 
2009 

                                                
11 Todos os programas de pós-graduação identificados no levantamento foram denominados programas de 

Educação Matemática, considerando que esse campo abrange os programas de Educação em Ciências e 

Matemática, Educação para a Ciência e o Ensino de Matemática e Ensino de Ciências e Matemática, por 

exemplo. 
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Mestrado 
Acadêmico 

UFG 
Educação em Ciências e 

Matemática 

EtnoMatemática como Meio para uma Aprendizagem 
Significativa da Matemática: contextos pautados na 
realidade sociocultural dos alunos. 

 
2010 

 
Mestrado 

Acadêmico 

UFPA 
Educação em Ciências e 

Matemática 

Saberes de Professores que Ensinam Matemática para 
Alunos Surdos Incluídos numa Escola de Ouvintes. 

 
2010 

Mestrado 
Acadêmico 

UFG 
Educação em Ciências e 

Matemática 

Avaliação dos Futuros Professores em Ciências Biológicas 
sobre a Polêmica Criacionismo e Evolucionismo. 

 
2010 

Fonte: Banco de Teses/CAPES/MEC 

 

Observa-se que o número total de estudos realizados em programas de pós-

graduação em Educação Matemática relacionados à diversidade cultural e à formação 

do professor de Matemática, em pouco mais de uma década (de 1997 até 2010), reduz-

se a apenas 07 trabalhos, considerando que dois deles são relativos a temas distantes 

(Ciências Biológicas e Biodiversidade) do contexto de diversidade tratados neste 

estudo. Quanto aos 07 estudos diretamente ligados ao campo da diversidade cultural, a 

partir da leitura de seus resumos foi possível notar a relevância dos assuntos abordados: 

 Reconhecimento da cultura local para o desenvolvimento do currículo 

escolar e fortalecimento da atuação do professor de Matemática; 

 Contextualização do conhecimento matemático a partir das realidades 

sócio-político-culturais e econômicas nas quais estão inseridos os alunos, 

como forma de aquisição de uma aprendizagem significativa e formação 

para a cidadania; 

 Discussão e reflexão em torno do desenvolvimento do currículo de um 

curso de Licenciatura em Matemática intercultural e da formação de 

professores de Matemática indígenas por não-indígenas; 

 Análise de práticas docentes que se baseiam na utilização de objetos 

culturais para a aquisição dos conceitos matemáticos; 

 Identificação dos saberes e habilidades apresentadas por professores que 

ensinam Matemática para atuar com alunos surdos em uma turma regular 

de alunos ouvintes; 

 Importância do preparo de professores para falar sobre sexualidade para 

além dos aspectos biológicos, diante da demanda e abertura social atual 

acerca da temática diversidade sexual; 

 Auto-percepção do professor de Matemática acerca de sua subjetividade 

e cultura e sua relação com o contexto escolar marcado pela diversidade. 
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Como se pode observar, as dissertações realizadas no campo da Educação 

Matemática envolveram discussões sobre cultura, realidades sócio-político-culturais e 

econômicas, currículo, práticas docentes, saberes e habilidades docentes, sexualidade, 

subjetividade do professor de Matemática, dentre outros, o que significa o amplo 

território de conhecimentos acerca da formação e atuação do professor de Matemática a 

ser explorado. 

Muitos autores da área de educação, ao abordarem a diversidade em suas 

pesquisas, geralmente se concentram na exploração de uma categoria específica, como, 

por exemplo, diversidade cultural (GUSMÃO, 2003), diversidade étnico-racial 

(GOMES, 2010; HENRIQUES, 2001; MUNANGA, 2003), diversidade de gênero 

(CARVALHO, 2010), diversidade sexual (GENTLE et al., 2008) e diversidade religiosa 

(SILVA; NONATO, 2009).  

Não se pode deixar de mencionar que muitos trabalhos direcionam seu objeto de 

pesquisa a um determinado campo, apesar de esse campo compor o vasto território da 

diversidade cultural. Assim, foi observado que a maioria das produções, mesmo 

localizadas em outras bases bibliográficas, como artigos, revistas temáticas, entre 

outras, priorizam temas isolados ou agregam até três temáticas relacionadas à 

diversidade. 

Ressalta-se ainda que do total dos estudos apontados no Quadro 03, três foram 

realizados no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática na 

UFPA, ou seja, 33% do total desses estudos localizados em programas de Educação 

Matemática. Fato que merece atenção, pois, de acordo com um levantamento realizado 

junto aos programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES no 

campo da Educação Matemática e em funcionamento no ano de 2012, de um total de 34 

programas existentes no país, a região Norte era a única a possuir apenas um programa 

de pós-graduação com essas características, sendo que a região Sudeste era a que mais 

concentrava esses programas, conforme indica o Quadro 04. 
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QUADRO 04 – Quantidade de programas de pós-graduação stricto sensu em Educação 

Matemática existente no Brasil em 2012 e quantidade de dissertações sobre 

a temática diversidade cultural realizadas no período de 1987 a 2010 

 

Região 

Quantidade de 

programas de PG em 

Educação Matemática 

existentes no Brasil 

Porcentagem de 

programas de PG em 

Educação Matemática 

em relação ao total de 

programas existentes no 

Brasil 

Quantidade de teses e 

dissertações produzidas 

sobre diversidade 

cultural nos programas 

de PG em Educação 

Matemática no Brasil 

Sudeste 13 38% 02 

Centro-Oeste 04 12% 03 

Norte 01 3% 03 

Nordeste 07 21% - 

Sul 09 26% 01 

TOTAL 34 100% 09 
    Fonte: Portal CAPES/MEC/2012 

 

Foi realizada ainda uma busca no Portal de Periódicos da CAPES
12

 de artigos 

publicados nos últimos anos. Para tanto, inseriu-se no campo de busca por assunto a 

expressão “diversidade cultural” e foi obtido um número de 1.028 títulos divididos entre 

artigos, teses, livros, atas de congresso, resenhas etc., que nem sempre se localizavam 

no campo de estudo da Educação ou da Educação Matemática. Assim, foi realizada a 

leitura do conteúdo de todos os resumos com o fim de selecionar apenas os artigos que 

tratassem da temática da diversidade cultural ou de algumas de suas abordagens, como 

gênero, raça/etnia, sexualidade etc., o que possibilitou a obtenção dos seguintes dados: 

 

GRÁFICO 01 – Artigos publicados no período de 1993 a 2011 cujas temáticas se deram no  

âmbito da diversidade cultural 

 
Fonte: Portal de Periódicos CAPES/2012 

                                                
12 Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza um vasto acervo de periódicos de referência nacional (cerca de 33 mil 

periódicos no período visitado). 
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Embora constem alguns artigos cuja palavra diversidade é utilizada, verifica-se 

que o portal de periódicos da CAPES não registrou nenhuma produção acerca das 

temáticas sobre diversidade realizada no período de 1993 a 1995, surgindo a primeira 

produção nesse âmbito somente a partir de 1996, coincidentemente, no ano em que a 

LDBEN n
o
 9.394/96 foi promulgada. 

É importante frisar que nem mesmo com a realização de importantes eventos 

mundiais
13

 que ocorreram principalmente na década de 1990 a 2000 e que buscaram 

impactar na valorização dos direitos humanos e da diversidade cultural, entre outros, 

desencadearam muitas produções, realizadas por pesquisadores brasileiros acerca da 

diversidade. 

Nota-se uma crescente produção bibliográfica sobre a temática no período de 

2004 a 2006, uma queda de produções em 2007 e até 2011 há uma variação dessa curva, 

com número significativo de produções, sobretudo nos anos de 2009 e 2011.  

O crescente número de estudos sobre a temática da diversidade leva a crer que 

houve um movimento favorável ao desenvolvimento dessas temáticas no Brasil. 

Todavia, não foi identificada, dentre essas produções, nenhum estudo que tratasse da 

formação ou atuação de docentes de Matemática relacionadas às questões da 

diversidade, o que indica o ineditismo deste trabalho quanto à sua abordagem. 

 

 

  

                                                
13 Como, por exemplo, a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jontiem, em 1990; 

a II Conferência Mundial para tratar dos Direitos Humanos, realizada no ano de 1993, em Viena; a 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais e a assinatura da Declaração de 

Salamanca, ocorrida em 1994; a Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Social, realizada na 

Dinamarca, em 1995; o Fórum Mundial sobre Educação, ocorrido em Dakar, em 2000. 
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CAPÍTULO III 

 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A DIVERSIDADE 

CULTURAL: MARCOS INTERNACIONAIS 

E AÇÕES NO ÂMBITO DO BRASIL 

 

 

A intenção deste capítulo é apresentar, de maneira geral, os principais marcos 

políticos que contribuíram para a ampliação do debate sobre a diversidade cultural e sua 

relação com a educação, tanto no cenário mundial como no território brasileiro. Apesar 

de pertinente a realização de uma análise crítica sobre os diversos aspectos que 

favoreceram a implantação de políticas e ações oriundas do poder público nesse âmbito, 

este texto se apresenta de maneira bastante descritiva, no intuito de torná-lo o mais claro 

e direto possível, devido a seus objetivos.  

 

 

1. Marcos internacionais e políticas públicas voltadas para a diversidade cultural 

 

A história da humanidade possui muitos exemplos de fatos violentos e de 

desrespeito contra a pessoa. Um dos eventos considerados dos mais marcantes para as 

sociedades foram as atrocidades decorridas da Segunda Guerra Mundial e que 

suscitaram a criação de organizações que acompanhassem e visassem a garantia de 

direitos universais. Como exemplos, têm-se a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU), da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), entre outras, que surgiram para acompanhar e deliberar ações em favor dos 

direitos humanos. 

Vale ressaltar que, em relação à criação e atuação de tais agências 

internacionais, percebe-se que suas origens se deram a partir de princípios neoliberais 

(GOMIDE, 2011). No entanto, deve-se reconhecer sua importância na orientação ou 
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delineamento de planos de governos de países marcados pelas desigualdades sociais e 

com histórico de violação dos direitos básicos dos seres humanos.  

Retomando os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade anunciados pela 

Revolução Francesa, a Assembleia Geral da ONU aprovou em 10 de dezembro de 1948 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos destinados a toda pessoa, “sem distinção 

de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição” 

(ONU, 1948, Art. II). Tal documento inspirou inúmeras iniciativas no âmbito mundial, 

com o propósito de assegurar os direitos anunciados, conforme assinala Piovesan 

(2005): 

 

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a 

formação de um sistema internacional de proteção desses direitos. 
Esse sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que 

refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada 

pelos Estados, na medida em que invocam o consenso internacional 

acerca de temas centrais dos direitos humanos, fixando parâmetros 
protetivos mínimos. Nesse sentido, cabe destacar que até 2003 o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com 149 Estados-

partes, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais contava com 146 Estados-partes, a Convenção contra a 

Tortura contava com 132 Estados-partes, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial contava com 
167 Estados-partes, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher contava com 170 Estados-

partes, e a Convenção sobre os Direitos da Criança apresentava a mais 

ampla adesão, com 191 Estados-partes. O elevado número de Estados-
partes desses tratados simboliza o grau de consenso internacional a 

respeito de temas centrais voltados aos direitos humanos. 

(PIOVESAN, 2005, p. 45) 

  

Além das várias iniciativas citadas pela autora, ao longo da década de 1990 a 

ONU organizou inúmeros eventos baseados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, como a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtiem, na 

Tailândia, realizada de 5 a 9 de março de 1990, ano proclamado pela ONU, em sua 42ª 

Sessão, como o “Ano Internacional da Alfabetização”. Nessa Conferência ocorreu a 

aprovação da Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Plano de Ação para a 

Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, documentos que apresentam 

uma série de princípios e compromissos assumidos por todos os países participantes em 

prol da universalização da educação. 
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Em 1993, em Nova Delhi, os países em desenvolvimento e mais populosos do 

mundo (Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria e Índia), 

reportando-se à Declaração de Jomtiem, assinaram a Declaração de Nova Delhi sobre 

Educação para Todos, na qual se comprometeram em “atender às necessidades básicas 

de aprendizagem de todos os povos tornando universal a educação básica e ampliando 

as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos” (UNESCO, 1993, 

item 1). 

No momento em que a educação é declarada como um direito de todo cidadão 

acaba recebendo também a incumbência de promover os direitos humanos, ou seja, um 

direito para construir novos direitos (RIZO, 2010). Essa incumbência a torna 

imprescindível no cenário das políticas públicas, passando a figurar como um de seus 

focos principais, passando então a ser acompanhada por organismos internacionais 

através da realização de reuniões, conferências, fóruns, que apresentam como objetivo 

estipular metas para a educação em países periféricos, fortalecendo a ideologia de que a 

educação seria a grande responsável pelos inúmeros problemas sociais, bem como seria 

capaz de “resolver todos os problemas da humanidade” (OLIVEIRA, 2011, p. 5). 

Ressaltando-se o importante papel da educação no desenvolvimento das 

sociedades, e apesar de se julgar louvável seu destaque no cenário mundial, 

especialmente em relação à promoção da universalização da educação escolar e ao 

aumento de investimentos nesse âmbito, não se pode ignorar outros aspectos que 

acompanham as propostas que se baseiam no modelo neoliberal, ou seja, um modelo 

que “procura adequar as políticas educacionais às políticas de desenvolvimento 

econômico alinhadas à nova ordem mundial” (RODRIGUES; LARA, 2006, p. 96), 

devendo-se verificar se tais mudanças estão se evidenciando na efetividade da escola e 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Ainda em 1993, decorridos 45 anos da realização da Assembleia Geral da ONU, 

acontece na capital da Áustria, em Viena, de 14 a 25 de junho, a II Conferência Mundial 

para tratar sobre os Direitos Humanos e nela ocorre a apresentação da Declaração e 

Programa de Ação de Viena, que reafirma a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Seu texto enfatiza a educação, que é apresentada com o dever de 

 

[...] promover a compreensão, a tolerância, a paz e as relações 

amistosas entre as nações e todos os grupos raciais ou religiosos [...]. 
Assim, a educação em matéria de Direitos Humanos e a divulgação de 
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informação adequada, tanto teórica quanto prática, desempenham um 

papel importante na promoção e no respeito dos Direitos Humanos em 

relação a todos os indivíduos, sem distinção de qualquer tipo, 
nomeadamente de raça, sexo, língua ou religião, devendo isto ser 

incluído nas políticas educacionais, quer a nível nacional, quer 

internacional. (ONU, 1993, item 33) 

 

Apesar de lançar orientações acerca de propostas educacionais que favoreçam o 

desenvolvimento de valores como tolerância, paz, relações amistosas entre pessoas de 

diferentes etnias, credos etc., a Declaração de Viena, a exemplo da Declaração dos 

Direitos Humanos, também confere duplicidade ao status da educação, tomando-a ao 

mesmo tempo como direito e como dever, dificultando com isso a clareza necessária 

para que seus agentes, sejam eles órgãos do governo, instituições educacionais, 

sociedade como um todo, consigam delinear diretrizes necessárias para o 

desenvolvimento social e dos sujeitos, bem como a melhoria das relações entre si a 

partir da educação. 

Dando prosseguimento aos preceitos da Declaração de Viena, no mesmo ano de 

1993 a UNESCO compõe a Comissão Internacional sobre Educação Para o Século 

XXI, presidida por Jacques Delors, que em 1996 apresenta o Relatório intitulado 

Educação: Um tesouro a descobrir, no qual apresenta quatro pilares para a educação: 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos, aprender a viver com os 

outros; aprender a ser. No Brasil, tal relatório foi amplamente divulgado e acabou 

influenciando diversos educadores, políticas educacionais e a organização de currículos 

escolares, que em muitos casos passaram a se basear nesses quatro pilares. 

O referido relatório enfatiza a importância das dimensões ética e cultural para o 

desenvolvimento de uma educação para o século XXI, e apesar de citar aspectos 

relevantes como a importância das relações sociais, enfatiza que os projetos 

educacionais devem atender as exigências de cunho científico e técnico, o 

autoconhecimento dos indivíduos e sua consciência sobre o meio ambiente, bem como 

construir “capacidades que permitam orientar a ação de cada um, como membro de uma 

família, cidadão ou como um produtivo membro da sociedade.” (DELORS, 2010, p. 10) 

Ainda sob os efeitos da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em 

1994 é lançada a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e Práticas na 

Área das Necessidades Educativas Especiais, na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, realizada de 7 a 10 de junho, em Salamanca, na 
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Espanha. Tal Declaração reafirma o compromisso assumido pelos países na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos e reconhece a “necessidade e urgência de garantir 

a educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais no 

quadro do sistema regular de educação.” (UNESCO, 1994, p. viii) 

Na cidade de Copenhague, capital da Dinamarca, realizou-se, de 6 a 12 de março 

de 1995, a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Social, ocasião em que 

foram firmados compromissos em prol da erradicação da pobreza, inserção social, 

garantia dos direitos sociais, entre outros inscritos na Declaração de Copenhague sobre 

o Desenvolvimento Social. 

Enfim, muitos foram os eventos mundiais que promoveram discussões e 

deliberaram importantes documentos, fatos que contribuíram para o planejamento de 

ações influenciadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelos 

documentos expostos aqui, nota-se que o papel exercido pela educação é bastante 

relevante nesse contexto. 

No ano de 2000, decorridos dez anos da Conferência Mundial de Educação para 

Todos, realiza-se em Dakar o Fórum Mundial sobre Educação com o intuito de fazer um 

balanço das metas educacionais assumidas pelos países, em Jomtiem, a respeito da 

erradicação do analfabetismo, da universalização do acesso à escola, entre outras, 

reafirmando os compromissos assumidos pelos países participantes em assegurar o 

direito à educação para todos. 

Em 2002, a UNESCO lança a Declaração Universal Sobre a Diversidade 

Cultural, reafirmando os direitos proclamados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e afirmando que “o respeito à diversidade das culturas, à tolerância, ao 

diálogo e à cooperação, em um clima de confiança e de entendimento mútuos, estão 

entre as melhores garantias da paz e da segurança internacionais” (UNESCO, 2012, p. 

2). Dentre outras referências, o documento lança doze princípios, os quais são divididos 

em quatro sessões: a) Identidade, diversidade e pluralismo; b) Diversidade cultural e 

direitos humanos; c) Diversidade cultural e criatividade; e d) Diversidade Cultural e 

solidariedade internacional. 

O documento apresenta ainda linhas gerais para o desenvolvimento de um plano 

de ação para sua aplicação, convocando todos os estados membros da ONU a difundir 

tal declaração e fomentar de forma efetiva sua aplicação. Dentre os objetivos a serem 

cumpridos por tais nações, destaca-se o de número 7, que visa “Promover, por meio da 
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educação, uma tomada de consciência do valor positivo da diversidade cultural e 

aperfeiçoar, com esse fim, tanto a formulação dos programas escolares como a 

formação dos docentes.” (UNESCO, 2012, p. 6) 

Como se pode notar, o marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

desencadeou a realização de muitas ações e encontros internacionais que reuniram 

autoridades com o intuito de discutir questões voltadas para uma nova ética mundial, 

como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972 – 

Estocolmo) e, posteriormente, a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(1992 – Rio de Janeiro), a IV Conferência Mundial da Mulher (1995 – Pequim), a 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (1997 - Hamburgo), a Conferência 

Mundial sobre Educação Superior (1998 – Paris), a Convenção sobre Proteção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005 – Paris), entre outros. 

Não é intenção deste estudo detalhar todos os eventos realizados para discutir a 

valorização da pessoa, mas pelos exemplos apresentados é possível identificar que tais 

eventos desencadearam iniciativas importantes em prol de tal valorização, o que auxilia 

no desencadeamento de novas políticas públicas ou no aprimoramento daquelas já 

implantadas. 

Não se pode perder de vista que o volume de orientações e recomendações 

internacionais, apresentadas em formas de relatórios por organizações como a UNESCO 

e a OCDE, sobre o trabalho que a escola deve exercer, também tem se mostrado 

bastante relevante, assumindo, muitas vezes, “um caráter global de enorme influência da 

definição das políticas educativas locais” (FERNANDES, 2011, p. 29). 

A maioria dos instrumentos sugere algumas recomendações que podem auxiliar 

na implantação de novos paradigmas educacionais, de novos olhares que se voltem para 

os contextos e necessidades relacionadas aos seres humanos e, neste sentido, uma 

atenção especial a partir do reconhecimento de contextos marcados pela diversidade 

cultural e o papel das análises políticas na orientação desse movimento. 

Apesar das discussões não serem ampliadas neste estudo quanto às influências 

ideológicas, políticas, econômicas, entre outras que motivaram a realização dos eventos 

mencionados e na elaboração de documentos deles decorrentes, vale ressaltar a 

importância de se observar criticamente esse movimento em torno da valorização da 

pessoa e da diversidade cultural. 



69 

 

Um aspecto importante defendido por Mainardes et al. (2011) é que as análises 

políticas constituem-se como um importante viés na tentativa de aproximação entre 

pesquisadores e formuladores de políticas, o que pode auxiliar na compreensão do 

processo histórico e de planejamento de ações já implementadas. 

Dependendo do formato empregado nessas análises, pode variar de um modelo 

predominantemente técnico, de cunho positivista, “que consideram os estágios do 

processo de formulação de políticas como agenda, formulação, implementação, 

avaliação, reajuste” (Ibidem, p. 155), desenvolvido no início da década de 1970 até o 

início de 1980, a um modelo vinculado a uma perspectiva crítica, que visa compreender 

o processo político como dialético, levando em consideração que os contextos nos quais 

as políticas são formuladas são bastante complexos. Tal modelo de análise começou a 

ser implantado a partir da década de 1990. 

Os mesmos autores, baseados na abordagem do ciclo de políticas, elaborada por 

Stephen Ball e Richard Bowe, auxiliam esta pesquisa por ampliar o olhar sobre a análise 

acerca das políticas públicas brasileiras voltadas para a diversidade. Apesar de não se 

utilizar neste trabalho desse modelo para desenvolver as análises sobre as políticas 

públicas aqui mencionadas, ele auxiliou na identificação de alguns elementos que 

proporcionaram a “implementação” de determinadas políticas no âmbito brasileiro. 

Mainardes (2006) afirma que Ball e Bowe propuseram um ciclo contínuo 

constituído inicialmente por três contextos: a) Contexto de influência, b) Contexto da 

produção de texto e c) Contexto da prática, de forma que a análise das políticas públicas 

a partir desses três contextos permite uma maior visão acerca das influências globais e 

internacionais que motivaram a formulação da política, a linguagem utilizada para 

apresentá-la ao interesse público mais geral e os efeitos ou consequências trazidos pela 

mesma política, ou seja, quando a política é implantada e se mostra sujeita a 

interpretação e recriação. 

Reconhece-se que o campo das análises sobre políticas públicas é tão importante 

quanto complexo, uma vez que exige do analista um amplo conhecimento acerca dos 

elementos constitutivos de cada concepção e modelo de análise, bem como a 

explanação de sua perspectiva diante de cada uma. 

Apesar de se considerar favorável tal abordagem, apontada por Mainardes 

(2006), este estudo deteve-se predominantemente na apresentação de algumas ações 
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consideradas relevantes para o desenvolvimento de concepções acerca da importância 

da diversidade cultural. 

A seguir são apresentados alguns marcos legais que contextualizam propostas 

políticas voltadas para a diversidade cultural no âmbito da educação escolar brasileira. 

 

 

2. Marcos legais e políticas públicas brasileiras voltados para a diversidade 

cultural no âmbito da educação 

 

Como membro do Conselho da ONU desde 1945, o Brasil se viu no dever de 

seguir suas recomendações. Mas não apenas por isso, a história do país, assim como a 

da América Latina, foi marcada por inúmeras violações aos direitos humanos. No caso 

do Brasil, com a chegada dos europeus, que impuseram sua cultura, foi exterminada 

grande parte dos povos nativos e escravizados os africanos que foram transportados de 

suas nações, originando-se a formação do povo brasileiro marcado por tais violações 

contra o ser humano. Tempos depois, a ditadura militar repete a história de perseguição 

e aniquilamento de pessoas em nome de uma “ordem e progresso” para a nação. 

Falar de igualdade de direitos no Brasil significa trazer à tona temas que fazem 

“engasgar” e que até então “não foram enfrentados com valentia e vontade política de 

fazer justiça” (CANDAU, 2007, p. 401). 

Mesmo concordando com a autora, verifica-se que nos últimos anos vem 

surgindo alguma intenção de tornar o Brasil um país mais democrático e justo. Todavia, 

essa intenção aparece muito mais fortemente em normativas legais do que em ações 

governamentais propriamente ditas. A Constituição Federal, por exemplo, em seu Art. 

3
o
, apresenta quatro objetivos fundamentais da República Federativa, dos quais três 

estão voltados para a valorização da pessoa e combate a toda forma de discriminação e 

preconceito contra a mesma. 

 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BRASIL, 1988, p. 8, grifos nossos) 
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Da mesma forma, a LDBEN n
o
 9.394, instituída em 20 de dezembro de 1996, 

aponta o atendimento educacional a alguns grupos considerados marginalizados 

socialmente e que têm sido negligenciados em seu pleno atendimento no âmbito da 

educação formal, como aqueles formados por pessoas com necessidades especiais, 

jovens e adultos que não acessaram a escola no período regular ou que apresentam 

histórico de reprovação, remanescentes de quilombos, povos indígenas e população 

residente no campo (zona rural). 

A indicação das modalidades de atendimento educacional como educação 

especial e educação de jovens e adultos traduz o reconhecimento de que o espaço 

escolar é formado por pessoas com características e necessidades diversas e que, por 

isso, as instituições educacionais precisam se organizar ou se adequar para o pleno 

atendimento das especificidades dos educandos. 

Além de orientar as estruturas dos sistemas de ensino, a LDBEN estabelece 

ainda a organização dos currículos da educação básica, considerando conhecimentos 

diversificados, para além da língua portuguesa e da Matemática. Ou seja: 

 “conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil” (Art. 26, §1º); 

 o ensino da história do Brasil considerando as “contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 

indígena, africana e europeia”(Art. 26, § 4
o
); 

 sendo obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, 

“ministrados no âmbito de todo o currículo escolar” (Art. 26-A, § 1
o
 e § 2

o
). 

 

A mesma Lei estabelece ainda que os currículos escolares devem orientar: 

 

 “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática” (Art. 27, inciso I); 

 promover as adaptações necessárias às peculiaridades da educação campesina 

(rural) no que se refere aos “conteúdos e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos” (art. 28, inciso I); 

 “o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores” (Art. 32, 

inciso III); 
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 “o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social” (Art. 32, inciso IV); 

 “assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem” (art. 32, inciso IV, § 3
o
); 

 o ensino religioso, “assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil” (Art. 33); 

 “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” 

(Art. 35, inciso III); 

 oportunidades de estudos aos jovens e adultos que não puderam efetuá-los na 

idade regular, considerando “as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho” (art. 37, § 1
o
); 

 o atendimento aos educandos com necessidades especiais, apoiado por 

“métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos” (Art. 59, 

inciso I). 

 

Como se pode perceber, a LDBEN orienta o estabelecimento de um sistema 

educacional que considere aspectos favoráveis ao reconhecimento da diversidade e de 

combate às desigualdades relacionadas à pessoa, mesmo que sua abordagem aconteça 

de maneira bastante genérica e com algumas ressalvas, como no caso da oferta da 

educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, sem igual preocupação 

com outros grupos que merecem a mesma atenção. (VALENTE, 2003) 

Nas disposições transitórias da LDBEN, o Art. 87, § 1
o
 estabeleceu o prazo de 

um ano, a partir de sua publicação, para que a União encaminhasse ao Congresso 

Nacional o Plano Nacional de Educação (PNE), com diretrizes e metas para a década 

seguinte. Nesse mesmo parágrafo do texto há uma referência à Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos, indicando que o PNE deve apresentar-se em consonância 

com tal Declaração, ou seja, que abranja seus objetivos fixados. 

Assim, na introdução do texto do PNE explicita-se que o plano foi elaborado 

tendo por base as indicações do Plano Decenal de Educação para Todos (elaborado 

durante a Conferência Nacional de Educação para Todos), documentos que foram 

apresentados pelo Brasil em conferências da UNESCO e em consulta realizada pelo 

MEC a várias entidades ligadas à educação, como o Conselho Nacional de Secretários 
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de Educação (CONSED) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME). 

De fato, em 1997, no ano seguinte à promulgação da LDBEN, as entidades 

ligadas à educação no Brasil realizaram uma série de eventos que culminaram na 

elaboração do PNE, consubstanciando-se no Projeto de Lei n
o
 4.155/98, forçando o 

Governo Federal a encaminhá-lo ao Congresso Nacional. (FIGUEIREDO, 2010) 

Embora a LDBEN tenha estabelecido em 1996 o prazo de um ano para que se 

encaminhasse o PNE ao Congresso Nacional, isso ocorreu somente em 2001, a partir da 

Lei n
o
 10.172. Entretanto, o então Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, apresentou vários vetos, o que resultou na aprovação de um documento 

genérico e ineficaz, o que, segundo Figueiredo (Ibidem), transformou-se em um 

documento que mais parecia uma carta de intenções do que um estatuto legal com 

objetivos que pudessem provocar mudanças necessárias no cenário educacional 

brasileiro. 

A falta de uma política eficaz de acompanhamento das metas estabelecidas, 

entre outras situações, como aquelas apontadas por Figueiredo (Ibidem), prejudicaram a 

execução do plano. O documento previa, por exemplo, a formação de professores em 

temas como gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo, 

solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais, 

conforme cita o item 12 que trata dos objetivos e metas da educação superior, o que 

infelizmente não logrou resultado a partir desse documento. 

O item 19 também prevê a criação de políticas que facilitem o acesso de vítimas 

de discriminação a esse nível de ensino, através de “programas de compensação de 

deficiências de sua formação anterior” (PNE, 2001, item 19). 

Ao se reportar ao Ensino Fundamental e médio, o plano previa que no prazo de 

um ano fossem elaborados padrões mínimos nacionais de infraestrutura e que fossem 

compatíveis com as realidades regionais, incluindo, dentre vários itens, a adaptação dos 

prédios escolares para o atendimento de estudantes portadores de necessidades 

especiais. (PNE, 2001) 

Somente em 2009 o MEC, por meio do INEP, apoiado por estudiosos vinculados 

a diversas universidades brasileiras e sob a coordenação e supervisão da Secretaria 

Executiva Adjunta do MEC (SEA/MEC), foi designada por tal Ministério para realizar a 

avaliação da execução dos objetivos e metas estabelecidos pelo PNE, publicando uma 
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série composta por três volumes
14

 referentes à avaliação do plano, apresentando assim 

um balanço das políticas, programas e ações do governo federal realizadas no período 

de 2001 a 2008. 

Ao se observar tal documento, nota-se que ele mais parece um “relatório de 

gestão”, voltado muito mais para a apresentação de dados quantitativos relativos às 

metas estabelecidas pelo governo do que propriamente um instrumento de avaliação do 

PNE, além do fato de tal “avaliação” ter sido realizada tarde demais, sem tempo hábil 

para implementar ações em prol das metas não alcançadas até então. 

Aguiar (2010) também se refere ao documento que avalia o PNE, destacando 

que apesar dos avanços em relação às metas traçadas pelo plano em seus quase 10 anos 

de vigência, também foram cometidos equívocos ao se ignorar metas que 

correspondiam aos anseios e reivindicações de setores sociais organizados. 

Vale ressaltar que ainda na vigência do PNE foi lançado, a partir do Decreto 

6.094, de 24 de abril de 2007, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Tais planos, compostos por várias 

metas, ações e programas no âmbito do MEC, foram vistos, de maneira geral, como um 

novo plano ou um plano emergencial, uma vez que em seu lançamento não ficou claro 

se as metas a serem alcançadas eram decorrentes de uma tentativa de execução do PNE. 

Também destaca-se nesse âmbito a realização da Conferência Nacional de 

Educação (CONAE), realizada no período de 28 de março a 1 de abril de 2010, em 

Brasília-DF, precedida por conferências estaduais, municipais, intermunicipais e 

distrital, incentivadas e financiadas pelo MEC, ocorridas ao longo do ano que a 

antecedeu, por todo o país. A CONAE contou com a participação da sociedade civil, de 

agentes públicos, entidades de classe, estudantes, profissionais da educação e pais/mães 

(ou responsáveis) de estudantes. Ao todo foram credenciados/as 3.889 participantes. 

(MEC/CONAE, 2010)  

O tema central da CONAE foi Construindo o Sistema Nacional Articulado de 

Educação: o Plano Nacional de Educação: diretrizes e estratégias de ação e 

estruturou-se a partir de seis eixos temáticos. Dentre eles cabe destacar o eixo VI: 

Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. 

                                                
14

 Volume 1: Níveis de Ensino; Volume 2: Modalidades de Ensino; e Volume 3: Magistério da Educação 

Básica, Financiamento e Gestão. 
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Nesse eixo foram debatidas questões como políticas de ações afirmativas para 

estudantes, estratégias de superação à violência no ambiente educacional, relações 

etnorraciais e multiculturais, diversidade regional, educação do campo, educação 

escolar indígena, educação para pessoas privadas de liberdade, diversidade sexual, 

educação de pessoas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, entre outros. 

Na oportunidade de participar tanto do processo que antecedeu a esse evento, ou 

seja, das conferências que ocorreram no Estado de São Paulo, em alguns de seus 

municípios, a pesquisadora teve a oportunidade de observar que a CONAE mudou seu 

foco original, apresentando-se como um evento para avaliar o PNE e para discutir novas 

diretrizes para a elaboração e aprovação de um novo plano para o decanato 2011-2020, 

já que o PNE estava encerrando sua vigência. 

Importante ressaltar que o documento final, elaborado após as discussões 

empreendidas durante a CONAE, e utilizado para embasar a elaboração do novo PNE, 

apresenta como direcionamento para as políticas públicas a serem implementadas em 

âmbito geral, que 

 

Garantam a formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação básica, voltada para a educação das relações étnico-raciais, 

educação quilombola, a educação indígena, a educação ambiental, a 

educação do campo, das pessoas com deficiência, de gênero e de 
orientação sexual, com recursos públicos. (MEC, 2010, p. 129) 

 

No eixo VI do referido documento são elencadas, por temáticas, várias ações a 

serem implementadas, numa tentativa de que na elaboração das políticas públicas 

fossem consideradas as garantias ali solicitadas. 

O novo PNE encontra-se atualmente em tramitação no Congresso Nacional, a 

partir do Projeto de Lei n
o
 8.035/2010, que em seu Art. 2

o
, inciso X, apresenta como 

uma de suas diretrizes a “difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e 

a gestão democrática da educação”. Ao longo do Projeto de Lei são elencadas várias 

estratégias relacionadas às respectivas metas, que vão ao encontro do texto apresentado 

no documento final da CONAE. 

Pode-se indicar que a Constituição Federal, a LDBEN e o PNE constituem 

instrumentos norteadores para as políticas públicas educacionais no Brasil, apesar das 

dificuldades na implementação de ações que sejam efetivas para o alcance de seus 
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objetivos. Pode-se afirmar que se configuram como importantes instrumentos de apoio 

às políticas voltadas para o atendimento à diversidade, sinalizando a efetivação de 

sistemas educacionais mais democráticos. 

Neste sentido, buscou-se verificar algumas ações políticas, implantadas no Brasil 

após a publicação da LDBEN, sendo identificados documentos como os PCNs, voltados 

para a educação básica, lançados pelo MEC no dia 15 de outubro de 1997, que 

inicialmente foram destinados aos primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental e 

organizados em 10 volumes
15

. 

No ano seguinte foram lançados os PCNs destinados aos terceiro e quarto ciclos 

do Ensino Fundamental, também organizados em 10 volumes
16

. Neste caso, o volume 

10, que trata dos Temas Transversais, apresenta os mesmos temas apresentados pelos 

PCNs dos primeiro e segundo ciclos, com exceção dos temas Ética e Temas Locais, que 

fazem parte apenas do décimo volume destinado aos primeiro e segundo ciclos do 

Ensino Fundamental. 

Valente (2003) destaca que o volume que trata dos Temas Transversais, 

abrangendo a pluralidade cultural, apresenta-se como um reparo ao erro cometido pela 

omissão da questão indígena na LDBEN na ocasião de seu lançamento. 

A autora, ao tecer suas análises à luz da antropologia sobre o referido texto, cita 

a maneira enfática com que se utiliza o termo diferença, sem que se faça sua 

correspondência com o que de fato une as pessoas enquanto sociedade brasileira, 

defendendo que haja uma articulação entre os valores universais e as especificidades 

culturais. 

A despeito das críticas que faz ao documento, Valente (Ibidem) elogia a 

iniciativa da discussão da questão da pluralidade cultural no âmbito da escola, realizada 

de forma sistemática e aprofundada e que propõe medidas de abordagem até então 

inexistentes em dispositivos legais que tratam a questão da diversidade de maneira 

genérica e abrangente. Segundo a autora, o texto dos PCNs auxilia na superação de 

tensões e conflitos que se ancoram na percepção de diferenças étnicas, raciais, de 

gênero, nacionais etc., auxiliando na consolidação de uma sociedade democrática. 

                                                
15 1. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 2. Língua Portuguesa, 3. Matemática, 4. Ciências 

Naturais, 5. História e Geografia, 6. Arte, 7. Educação Física, 8. Apresentação dos Temas Transversais e 

Ética, 9. Meio Ambiente e Saúde e 10. Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 
16 1. Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 2. Língua Portuguesa, 3. Matemática, 4. Ciências 

Naturais, 5. Geografia, 6. História, 7. Arte, 8. Educação Física, 9. Língua Estrangeira e 10. Temas 

Transversais. 
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Apesar de apresentar inúmeras falhas, como a amenização dos “processos de 

dominação, de repressão, de homogeneização, sem os quais a reação não poderia ser 

compreendida” (VALENTE, 2003, p. 29), além do exacerbado otimismo e desejo de 

uma sociedade mais justa que vai enfraquecendo a análise referente às relações de 

poder, os PCNs destinados ao Ensino Fundamental tem seu mérito pelo incentivo à 

discussão sobre a diversidade cultural, conforme aponta a autora. 

A exemplo dos PCNs para o Ensino Fundamental, em 2000 foram lançados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), apresentados em 

quatro volumes
17

. Em 2007 o MEC lança uma nova publicação sobre os PCNEM, 

intitulada PCN +, dividida em três volumes; no ano seguinte, lança as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, também em três volumes. No capítulo III desta 

última publicação, cujo volume trata das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, há uma citação relacionada às contribuições do ensino da Matemática, a 

qual define que “os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à representação, 

compreensão, comunicação, investigação e, também, à contextualização sociocultural” 

(MEC, 2008, p. 69), o que indica que se faz necessário incluir novos conhecimentos 

aliados àqueles ditos tradicionais, em um novo contexto de educação escolar.  

Ao realizar um estudo sobre os PCNEM, Lopes (2002) questiona os princípios 

de organização curricular apresentados por países que assumem políticas neoliberais, 

enfatizando que “permanece uma orientação que desconsidera o entendimento do 

currículo como política cultural e ainda reduz seus princípios à inserção social e ao 

atendimento às demandas do mercado de trabalho” (Ibidem, p. 396). 

Apesar de procedente a crítica da autora, nota-se que os documentos oficiais 

apresentados tentam expressar a ideia de que há uma abertura por parte do Estado em 

reconhecer as diferenças e diminuir as desigualdades existentes no contexto social e, 

para que isso ocorra, dispensam ao processo educacional a responsabilidade por uma 

formação humana capaz de atender a tal demanda, cabendo à escola uma parcela 

considerável dessa responsabilidade, por ser entendida como “um campo estratégico no 

qual tais propostas devem ou deveriam ser estimuladas e desenvolvidas” (VALENTE, 

2003, p. 28). 

                                                
17 Parte I – Bases Legais; Parte II – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Parte III – Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Parte IV – Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
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Entretanto, é necessário observar e intervir sobre o que a escola é capaz de 

realizar com o que tem realizado ao longo de sua existência, a despeito do 

reconhecimento de seu potencial enquanto instituição promotora da dignidade e 

essência humana, ou seja, a escola é uma das poucas instituições capazes de 

proporcionar em seu espaço o desenvolvimento das bases sociais e culturais 

indispensáveis à formação humana, além de conhecimentos de alta complexidade 

desenvolvidos por intermédio da ciência e da tecnologia. 

Quanto a essa questão, Valente (2003) defende a necessidade de que os 

documentos oficiais, e aqui a autora se refere ao texto dos PCNs, proporcionem a 

conquista do espaço escolar como campo de identificação e combate à cristalização de 

concepções equivocadas como, por exemplo, o preconceito e práticas discricionárias. 

Assim, a autora aponta que a escola é um espaço de convivência entre pessoas de 

diferentes origens, onde se ensina regras de convivência em espaço público, além de 

conhecimentos sistematizados sobre seu país e o mundo. Todavia, não é garantido que 

nesse espaço se ensine regras de convívio democrático e que não exista em seu interior 

o desrespeito à diferença, uma vez que a escola também é atingida por males sociais 

como desigualdade, injustiça, conflitos de classe e de cultura existentes na sociedade. 

Nesse contexto, cabe destacar que o MEC criou em 2004 uma secretaria 

nomeada de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD 

para tratar de assuntos relacionados a temáticas que mereciam atenção especial. Em 

2011, sua nomenclatura sofreu uma pequena alteração, passando a se chamar Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI.  

O principal objetivo para a criação desta Secretaria foi a implementação de 

políticas educacionais nas suas áreas de abrangência, ou seja, alfabetização e educação 

de jovens e adultos, educação ambiental, educação especial, educação do campo, 

educação escolar indígena, educação quilombola e educação para as relações étnico-

raciais. 

Para viabilizar suas ações e programas, a SECADI foi organizada em cinco 

Diretorias: Diretoria de Políticas de Educação Especial; Diretoria de Políticas de 

Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-raciais; Diretoria de Políticas 

de Educação em Direitos Humanos e Cidadania; Diretoria de Políticas de Alfabetização 

e Educação de Jovens e Adultos; e Diretoria de Políticas Educacionais para a Juventude. 
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Vale ressaltar que se observou que cada diretoria desenvolve de cinco a doze 

programas ou ações, com exceção da Diretoria de Políticas Educacionais para a 

Juventude, responsável por apenas um programa. 

Este estudo não entrará nas especificidades de cada programa/ação, por 

demandar uma extensa apresentação de suas características gerais, acompanhada de 

uma análise, mesmo que de forma básica, sobre seus objetivos, sob o risco de alongar 

assuntos que apenas margeiam o tema central deste estudo. 

Todavia, vale o destaque quanto à proposta de abrangência desta Secretaria, que 

se mostra bastante desafiadora e possuidora de objetivos até certo ponto ousados, dada a 

complexidade dos temas e suas problemáticas assumidas. Todavia, reconhece-se que a 

SECADI desenvolve um importante papel na indução do debate no âmbito dos sistemas 

de ensino e no direcionamento de políticas educacionais voltadas para a diversidade. 

Além dos programas/ações citados, a SECADI também é responsável pela 

produção de inúmeras publicações sobre as temáticas por ela abordadas. Muitas dessas 

publicações encontram-se atualmente disponibilizadas no portal do MEC, cabendo 

destacar a coletânea Cadernos SECAD, lançada em 2007, composta por cinco volumes 

que trazem os temas étnico-racial, gênero, diversidade sexual, diversidade geracional, 

regionais e culturais, direitos humanos e educação ambiental, entre outros. Trata-se de 

um material informativo, mas com aporte teórico a respeito das temáticas apontadas, 

direcionado a gestores, professores e demais profissionais da educação que atuam nos 

sistemas de ensino, além de parceiros do MEC, como o CONSED e a UNDIME. (MEC, 

2007) 

No mesmo ano de lançamento do referido documento, a SECADI também foi 

responsável pela republicação da Coleção Educação para Todos, lançada anteriormente, 

em 2004, pelo MEC e pela UNESCO. A coleção integra 33 volumes compostos por 

artigos acadêmicos escritos por estudiosos nacionais e internacionais, documentos, 

relatórios de pesquisa, entre outros que abordam a partir da temática Educação para 

Todos assuntos relacionados à diversidade, como 

 

Desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentável; 

gênero e diversidade de orientação sexual; escola e proteção à crianças 

e adolescentes; saúde e prevenção; diversidade étnico-racial; políticas 

afirmativas para afro-descendentes e populações indígenas; educação 
para as populações do campo; qualificação profissional e mundo do 
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trabalho, democracia, direitos humanos, justiça, tolerância e paz 

mundial. (PAIVA; MACHADO; IRELAND, 2007, p. 1) 

 

Vale destacar que em 2009, a partir do Edital n
o
 06 SECAD/MEC, o MEC abriu 

seleção para instituições de ensino superior públicas, integrantes do Sistema UAB, para 

que apresentassem propostas de cursos nas áreas da diversidade, para fomento da Rede 

de Educação para a Diversidade (REDE). Tal proposta contou com a intermediação da 

SECADI, em parceria com a então Secretaria de Educação à Distância do MEC 

(SEED/MEC), a CAPES e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). 

A proposta teve por objetivo implementar um programa de formação continuada 

para professores e profissionais da educação nas áreas da diversidade, além de 

disseminar e desenvolver metodologias educacionais para a inserção dos seus temas no 

cotidiano das salas de aula. Foram desenvolvidos cursos na modalidade extensão, com 

carga horária de 30 a 120 horas; aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 

horas; e cursos de especialização, com carga horária igual ou superior a 360 horas. 

Apesar de continuar sob a responsabilidade da SECADI, a proposta passou a 

integrar o Plano Nacional de Formação de Professores, instituído pela Portaria 

Normativa do MEC n
o
 09, de 30 de junho de 2009, que faz parte da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, coordenado pela CAPES. 

Esse plano, conhecido como PARFOR, é desenvolvido em regime de colaboração com 

as Secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e com as 

IES, por meio da criação de turmas especiais exclusivas para atender aos professores em 

exercício na rede pública de ensino. Muitos cursos são oferecidos na modalidade à 

distância, a partir do Sistema da UAB. 

Com base nas informações obtidas no Portal da UAB, foram identificados 16 

cursos estruturados sob as temáticas da diversidade e realizados nas modalidades curso 

de aperfeiçoamento, curso de extensão e curso de especialização. Embora a carga 

horária variasse conforme a modalidade do curso, as temáticas tratadas eram 

praticamente as mesmas em todas as modalidades: Educação de Jovens e Adultos na 

Diversidade; Educação para a Diversidade; Educação para a Diversidade-Ambiente 

Escolar; Educação para a Diversidade e Cidadania; Gênero e Diversidade na Escola; 

Produção de Material Didático para a Diversidade; Diversidade no Ambiente Escolar. 
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Gatti, Barreto e André, ao realizarem uma pesquisa sobre o estado da arte das 

políticas para docentes no Brasil, analisam algumas dimensões da REDE, afirmando 

que há falhas na metodologia desses cursos, indicando que deveriam 

 

[...] atender ao desenvolvimento de um percurso de aprendizagem, que 

se inicia com o diagnóstico da realidade na qual os cursistas vivem, 

seguindo-se de aprofundamento teórico-conceitual das temáticas 
mencionadas, até a conclusão de um projeto de intervenção local, que 

é o trabalho final de curso. (2011, p. 77) 

 

As autoras reconhecem o caráter inovador da proposta, mas não deixam de dar 

sua contribuição quanto às lacunas apresentadas pela iniciativa. Ou seja, além de não 

estarem efetivamente articuladas com a prática dos professores, também enfatizam que 

“a multiplicidade de cursos apresentada às redes estaduais e municipais sob a forma de 

um menu oferecido pelo governo federal [...] leva a fragmentar e dispersar os eixos da 

formação.” (Ibidem, p. 79) 

Além das ações realizadas no âmbito da SECADI, a Secretaria de Educação 

Básica do MEC (SEB/MEC) realizou no ano de 2009 o programa intitulado Currículo 

em Movimento, que consistiu na realização de uma série de seminários por todo o país 

tendo como um de seus objetivos elaborar um documento que apresentasse proposições 

para atualização das DCNs para a educação básica, com base na análise de propostas 

curriculares já implementadas nos sistemas de ensino brasileiro. 

Destaca-se que o programa Currículo em Movimento envolveu estados, 

municípios e o Distrito Federal em torno de discussões acerca do currículo da educação 

básica e o contexto da diversidade e que foi respaldado por diversos pesquisadores 

brasileiros de destaque por seus estudos na área de currículo, como Alfredo Veiga-Neto, 

Antônio Flávio Moreira, Alda Junqueira Marin, Tizuko Morshida Kishimoto, Ilma 

Passos Alencastro Veiga, Nilma Lino Gomes, entre outros teóricos que propiciaram 

discussões que culminaram na realização do I Seminário Nacional do Currículo em 

Movimento. 

Nesse âmbito, o MEC também solicitou às secretarias de educação dos sistemas 

municipais e estaduais que enviassem suas propostas curriculares já implementadas para 

que fossem analisadas por um grupo de pesquisadores, obtendo-se como resultado desse 

trabalho a proposição de uma proposta curricular de base nacional comum (SAMPAIO, 

2010). 
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Ao analisar as 60 propostas curriculares apresentadas, a autora apresenta um 

relatório em que aponta o pouco espaço para inclusão de temas referentes à cultura 

africana, afro-brasileira e indígena, bem como as relações étnico-raciais, restringindo-se 

a componentes curriculares em que há obrigatoriedade em abordá-los. 

O trecho expresso no citado relatório indica que, apesar da existência de 

instrumentos oficiais e políticas públicas voltadas para o tratamento da diversidade nas 

escolas, seus currículos ainda não conseguem contemplar satisfatoriamente tal proposta, 

ou seja, apesar das inúmeras ações já implementadas, as mudanças registradas no 

âmbito dos currículos, em relação ao tratamento da diversidade, ainda são mínimas. 

Segundo Gatti, Barreto e André, 

A atenção às diferenças ganha centralidade na pauta da educação, e as 

desigualdades de origem socioeconômica passam a ser ombreadas 
com outras, como as de gênero, étnico-raciais, de idade, orientação 

sexual, das pessoas deficientes. As próprias desigualdades 

socioeconômicas e culturais dos alunos passam também, por sua vez, 
a requerer políticas de currículos que não mascarem, sob o véu da 

igualdade de oportunidades, a falta de condições de acesso aos bens 

sociais e culturais. Daí, resultam programas voltados às características 
específicas dos estudantes pertencentes a grupos de risco, dos jovens e 

dos adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade própria, 

das populações do campo, dos encarcerados. (2011, p. 38) 

 

Em relação a tais afirmações, pode-se apontar que ações imediatistas, como 

programas voltados ao atendimento de demandas mais urgentes, tem seu grau de 

legitimidade, sobretudo quando esses programas se ampliam, ganhando o status de 

política pública. No entanto, acredita-se que são as ações educacionais realizadas a 

partir dos currículos escolares as que realmente podem contribuir para uma mudança de 

postura diante do tratamento da diversidade, embora se reconheça que tal mudança 

depende também das formas como se implementam, reconhecem e legitimam ações, 

assim como carecem da atenção dada à formação de seus agentes diretos que são os 

professores. 

A esse respeito, Moehleke (2009) realizou um estudo sobre políticas de 

diversidade na educação, desenvolvidas no Governo Lula, no período de 2003-2006, no 

qual destaca a preocupação do referido governo com a diversidade cultural. 

Por meio da análise documental dos programas, ações, relatórios de 
gestão de secretarias, discursos oficiais de ministros e dos decretos 

aprovados redefinindo a estrutura do Ministério da Educação, 

percebe-se que há uma preocupação com a questão da diversidade 
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cultural tanto nos novos desenhos institucionais do MEC, quanto nas 

atividades por ele desenvolvidas. (MOEHLEKE, 2009, p. 466) 

 

No âmbito das políticas de diversidade instituídas pelo MEC no período 

analisado, a autora identificou um total de vinte e quatro iniciativas, caracterizadas 

como programas, projetos ou ações. Ao analisar as nuances de cada uma dessas 

iniciativas, a pesquisadora define dois grupos distintos, programas voltados para o 

acesso de bens e serviços para determinados públicos, como negros, mulheres, 

indígenas etc., e outro bloco voltado a “formação, debates e produção de conhecimento 

acerca da temática da diversidade cultural na educação” (Ibidem, p. 472), conforme 

apresentado ao longo deste texto.  

A autora apresenta ainda um quadro em que registra 24 

programas/projetos/ações desenvolvidos pelo MEC, no período de 1998 a 2006, 

relacionados à diversidade, apresentando ainda algumas das características gerais de 

cada um deles. 

Em relação à análise de políticas públicas voltadas para a diversidade cultural, 

vale destacar ainda um estudo realizado por Macedo (2006) no qual apresenta três tipos 

de projetos multiculturais, que surgem em resposta ao caráter multicultural das 

sociedades e que, na maioria dos casos, por se fixarem mais na diferença, 

transformando-a em diversidade, acabam não respondendo aos anseios aos quais se 

propõem. 

Macedo (Ibidem) classifica as propostas multiculturais as quais analisou como 

projetos conservadores, liberais ou de fato multiculturais. Para a autora, as propostas 

conservadoras buscam a realização de um projeto de igualdade que seja amplo, ou seja, 

que se instaure uma cultura comum padrão. São contra currículos escolares que geram 

visibilidade sobre as culturas das minorias, sob a justificativa de que esses tipos de 

projetos tentam substituir valores ocidentais por culturas vistas como inferiores e que 

por isso “fragmentam a sociedade, pondo em risco o sentido de nação, cuja pureza e 

integridade são ressaltadas”. (Ibidem, p. 335) 

Segundo a autora, propostas nesse formato veem o multiculturalismo como uma 

estratégia para aumentar a autoestima de grupos minoritários que apresentam baixo 

desempenho tanto na escola quanto em outras esferas sociais e, por isso, defendem a 

valorização de padrões de desempenho vinculados às culturas hegemônicas. 
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No caso desses projetos, as diferenças são vistas como naturalização, tendo 

como base as distinções biológicas entre os grupos. Embora tal ideologia tenha sido 

superada por diversos estudos que a refutam, Macedo (2006) afirma que em muitos 

projetos conservadores é possível identificar seus resquícios, citando como exemplo a 

valorização da educação profissional como opção preferencial para aqueles que não 

tiveram acesso aos cursos de nível superior. 

Apesar de pertinente, o exemplo dado pela autora merece um esclarecimento, 

uma vez que se aplica a uma visão sobre a educação profissional voltada para sua 

origem, quando serviu para agregar ao mercado trabalhadores que não tinham nenhuma 

instrução escolar mas que precisavam de uma qualificação básica para atender aos 

anseios de um país que começava a se desenvolver economicamente. (GONÇALVES, 

2012). Atualmente a educação profissional busca romper com esse estigma, 

configurando-se como uma modalidade de educação voltada para a formação de 

profissionais altamente qualificados, que possam impulsionar o país quanto ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Todavia, vale o alerta de Macedo (2006) 

sobre as características reais das propostas que se configuram como voltadas para as 

classes populares. 

As propostas classificadas como liberais, apesar de serem consideradas como 

progressistas, falham na resolução dos preconceitos contra a diferença e acabam por se 

aproximar dos princípios dos projetos conservadores ao tentarem integrar grupos 

culturais no padrão que se baseia numa cidadania individual universal. 

Políticas que promovem o acesso e permanência das minorias na escola, criação 

de cursos de recuperação em conteúdos básicos, ampliação de ofertas culturais, segundo 

Macedo (Ibidem), reduzem as questões raciais a um problema de rendimento acadêmico 

das minorias, impedindo que a educação seja um espaço de reconhecimento das 

diferenças. 

Por fim, os projetos que Macedo (Ibidem) caracteriza propriamente como 

multiculturais, que dão conta do reconhecimento de diferentes culturas e apresenta 

alternativas multiculturais, são subdivididos em três grandes discursos: da compreensão 

cultural, da competência cultural e do empoderamento cultural. 

O discurso da compreensão cultural fundamenta-se na aceitação da diferença 

como algo positivo e no diálogo entre os diferentes grupos. No âmbito da escola, os 

professores devem ser sensíveis às diferenças étnicas a partir de atitudes positivas 
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quanto a essas diferenças, apresentando uma postura de aceitação da miscigenação e de 

ausência de preconceitos de qualquer tipo, uma vez que “a nação brasileira foi 

constituída por diferentes etnias e essa diversidade é positiva na medida em que 

permitiu um desenvolvimento peculiar do país.” (MACEDO, 2006, p. 338) 

O discurso da competência cultural defende que o “pluralismo cultural” deve 

caracterizar-se sob a definição de competências interculturais, ocupando um lugar 

central nos currículos. Como exemplo, a autora cita os programas bilíngues, biculturais 

e étnicos que têm por base valores pluralistas e que “a educação intercultural pode ser 

um antídoto contra o preconceito, além de garantir a sobrevivência das culturas 

minoritárias” (Ibidem, p. 339). 

Por fim, os discursos de empoderamento cultural ou da emancipação cultural 

centram-se na história das minorias e na narrativa das conquistas desses grupos como 

instrumento que visa favorecer seu sucesso escolar e econômico. 

Como exemplos de propostas que se baseiam no discurso do empoderamento 

cultural, a autora cita os pré-vestibulares comunitários ou escolas ligadas aos 

movimentos sociais ou reivindicações indígenas. O exemplo dado pela autora sugere 

ações que, de certo modo, apresentam-se como de relativa aplicabilidade, ou seja, não 

se trata de um projeto complexo; inclusive, no Brasil existem muitas iniciativas nesse 

sentido, embora não tão suficientes quanto necessárias, mas que precisam ser mais 

incentivadas, sobretudo pelo poder público para que se amplie a consciência dos 

envolvidos e de toda a sociedade, dada a sua importância no desenvolvimento de 

práticas educativas voltadas de fato para a diversidade cultural. 

As contribuições desses estudiosos vêm enriquecer o pensamento sobre o 

tratamento da diversidade cultural no âmbito da escola e auxiliam nas análises de 

muitos projetos ou políticas que já foram implementadas no cenário brasileiro. Observa-

se que muitas ações ainda encontram-se no nível dos projetos conservadores e liberais. 

No entanto, já é possível visualizar iniciativas que se aproximam dos projetos de fato 

multiculturais. 

Acredita-se que considerar a diversidade cultural no âmbito escolar se trata de 

um processo em plena construção, levando em consideração a história recente 

vivenciada no Brasil, onde se presencia atualmente uma maior abertura política e de 

preceitos democráticos, conforme já explicitados neste texto. 
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Neste capítulo buscou-se apresentar o contexto contemporâneo que tem a 

diversidade cultural como um de seus principais focos e como os órgãos reguladores de 

políticas públicas têm orientado ações, em especial das escolas, para um trabalho mais 

abrangente e efetivo em relação ao tratamento da diversidade. 

Entende-se que essa base contextual se fez necessária para auxiliar nas análises 

acerca da formação de professores. Ou seja, embora se reconheça que o contexto escolar 

sempre foi marcado pela diversidade, atualmente, conforme apontado neste estudo, há 

um consenso sobre o fato de não apenas se reconhecer que na escola transitam 

indivíduos que são diferentes entre si, mas também que sejam desenvolvidas práticas 

docentes em prol da valorização das diferenças e de cada um desses indivíduos. 

No entanto, antes de se olhar para as práticas docentes, entende-se que seja 

necessário observar a formação docente, ou seja, como os professores destinados a 

disciplinas específicas, como é o caso da Matemática, estão sendo orientados para 

trabalhar no contexto da diversidade. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA NO BRASIL 

 

 

Com o intuito de se obter uma visão mais ampla acerca do desenvolvimento e da 

atual situação dos cursos de Licenciatura em Matemática existentes no Brasil, optou-se 

por apresentar um contexto histórico que vai do surgimento dos primeiros cursos de 

Matemática em território brasileiro, sua evolução ao longo dos anos e o aparecimento da 

licenciatura, entendendo que a compreensão desse processo auxilia na interpretação do 

momento atual ao reconhecerem-se as etapas vencidas.  

 

 

1. Os primeiros cursos superiores de Matemática no Brasil 

 

Pode-se dizer que os primeiros cursos dedicados ao ensino de Matemática no 

Brasil ocorreram a partir da chegada da família real portuguesa nesse território, em 

1808. Devido à necessidade de organização da Colônia, de modo que oferecesse 

melhores condições de infraestrutura para o estabelecimento da Corte Portuguesa, Dom 

João VI resolveu investir na formação de profissionais, realizada na própria Colônia, 

uma vez que até então a formação de membros da nobreza ou elite se dava fora do 

Brasil ou, quando realizada na Colônia, destinava-se a clérigos, artilheiros e 

construtores de fortificações, tendo em vista as necessidades locais à época. 

Assim, Dom João VI criou a Escola de Cirurgia e Anatomia, em Salvador
18

 e a 

Escola de Anatomia e Cirurgia, no Rio de Janeiro
19

, visando a formação de cirurgiões 

militares, além de cadeiras de Aula Pública e Ciência Econômica para a parte 

administrativa da Colônia (ZICCARDI, 2009). No entanto, somente em 1810 é que foi 

                                                
18 Atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. 
19 Atual Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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criada a Academia Real Militar no Rio de Janeiro, sendo oficialmente a primeira 

instituição brasileira destinada a um curso completo de Ciências Matemáticas
20

.  

A Academia destinava-se à formação de Oficiais de Artilharia, Oficiais 

Engenheiros e Oficiais da Classe de Engenheiros Geógrafos e Topógrafos, sendo que 

em 1833 essa Academia começou a permitir que não-militares frequentassem seus 

cursos, passando a denominar-se, em 1839, Escola Militar, e a desenvolver o ensino 

básico de Matemática e Ciências Físicas e Naturais. Ziccardi descreve que o curso de 

Matemática mantido pela Escola Militar possuía quatro cadeiras: 

 

1
o
 ano – Aritmética, Álgebra Elementar, Geometria e Trigonometria 

Plana e Desenho; 

2
o
 ano – Álgebra Superior, Geometria Analítica, Cálculo Infinitesimal 

e Desenho; 
3

o
 ano – Mecânica Racional Aplicada às Máquinas, Física 

Experimental e Desenho; 

4
o
 ano – Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia. 

(ZICCARDI, 2009, p. 39) 

 

Em 1858 a Escola Militar mudou novamente seu nome para Escola Central, 

deixando seu caráter de formação militar e tendo como disciplinas básicas Matemática e 

Física. Em 1874, por força de um Decreto Imperial, transformou-se em Escola 

Politécnica
21

 e o Curso Mathemático passou a se desdobrar em Curso de Sciencias 

Physicas e Mathematicas e Curso de Sciencias Physicas e Naturaes. Segundo Ziccardi, 

o Curso Mathemático passou a ter as seguintes cadeiras: 

 

1
o
 ano – Álgebra, Trigonometria Plana, Geometria Analítica, Física 

Experimental, Meteorologia, Desenho Linear, Topográfico e de 

Paisagem; 
2

o
 ano – Geometria Descritiva, Cálculo Infinitesimal, Cálculo das 

Probabilidades, das Variações de Diferenças Finitas, Química, 

Desenho Descritivo e Topográfico; 
3

o
 ano – Mecânica Racional e Aplicada às Máquinas em Geral, 

Máquina à Vapor e suas Aplicações, Mineralogia, Geologia e 

Desenho de Máquinas; 
4

o
 ano – Trigonometria Esférica, Ótica, Astronomia, Geodésia, 

Botânica, Zoologia e Desenho Geográfico. (Ibidem, p. 40) 

 

                                                
20 Na primeira tentativa de se criar uma universidade no Brasil, a Ordem Católica fundada por Inácio de 

Loyola (Inacianos) manteve uma Faculdade de Matemática na Bahia no século XVIII, que foi rejeitada 

pelo Rei de Portugal (ZICCARDI, 2009). 
21 Atual Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Nota-se que em relação ao curso mantido pela Escola Militar, que possuía 14 

disciplinas, o Curso Mathemático passou a contar com 23 disciplinas, além de sofrer 

alterações como, por exemplo, na disciplina Geometria e Trigonometria Plana, uma vez 

que tal disciplina, realizada no 1
o
 ano do curso, desmembrou-se em duas disciplinas: 

Geometria Analítica e Trigonometria Plana no mesmo período. 

Até 1875 o ensino de Matemática Superior no Brasil limitou-se à cidade do Rio 

de Janeiro. Somente em 1876, com a fundação da Escola de Minas de Ouro Preto, o 

curso passou a ser realizado também em Minas Gerais e, em 1894, em São Paulo, com a 

inauguração da Escola Politécnica de São Paulo, que foi destinada inicialmente ao 

ensino profissionalizante de engenharia para a construção de estradas de ferro. 

 O contexto em que essas escolas foram criadas, ou seja, para atender às 

necessidades de melhoria da infraestrutura da Colônia e auxiliar no estabelecimento da 

Corte Portuguesa no Brasil, bem como as abordagens teóricas dos cursos, seguiam os 

preceitos prescritos por Marquês de Pombal, que visava uma instituição que favorecesse 

o ensino técnico, prático e que formasse profissionais da elite nobre presente no Brasil, 

que pudessem auxiliar na administração do Estado. (ZICCARDI, 2009) 

Embora tenha sido criada em 1830, na cidade de Niterói, a primeira Escola 

Normal, que teve como objetivo formar professores para atuar no ensino básico, aos 

professores de Matemática não foi oferecida nenhuma possibilidade de preparação para 

o exercício da docência, como ocorria em Portugal e em outros países da Europa. De 

1896 a 1933 o ensino de Matemática Superior no Brasil foi ministrado exclusivamente 

nas Escolas de Engenharia e em Escolas do Exército e da Marinha, sendo os principais 

centros difusores da Matemática Superior, onde quase todos os professores foram 

engenheiros, oficiais do Exército, da Marinha ou alunos dos últimos anos das escolas de 

Engenharia. 

Na década de 1930, já no período Republicano, alguns acontecimentos 

contribuíram para a criação dos primeiros cursos dedicados à formação de professores 

para atuarem também no ensino secundário. O desenvolvimento da industrialização e a 

consequente urbanização no Brasil contribuíram para a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, que 

nomeou como ministro Francisco Campos. 

Autor de umas das maiores reformas do ensino brasileiro, Francisco Campos 

criou o Conselho Nacional de Educação (Decreto n
o
 19.850, de 11/04/1931), 
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estabeleceu o Estatuto das Universidades Brasileiras (Decreto n
o
 19.851, de 

11/04/1931), organizou a Universidade do Rio de Janeiro (Decreto n
o
 19.852, de 

11/04/1931) e o ensino secundário (Decreto n
o
 19.890, de 18/04/1931), entre outras 

ações. 

Apesar da Universidade do Rio de Janeiro ter sido criada em 1920, a partir da 

agregação das Faculdades de Direito, Medicina e Escola Politécnica, constituindo-se 

oficialmente na primeira universidade brasileira, somente em 1931, com a “Reforma 

Francisco Campos”, tal instituição foi reorganizada, passando a incorporar a Escola de 

Minas, as Faculdades de Farmácia e Odontologia, a Escola de Belas Artes, o Instituto 

Nacional de Música e a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, sendo que esta 

última nunca foi implantada. (ROMANELLI, 2005) 

Em 1934, a Universidade de São Paulo se torna a primeira universidade 

brasileira a ser organizada de acordo com as normas do Decreto n
o
 19.851/31, que 

estabeleceu o Estatuto das Universidades Brasileiras. Na sua criação, apresentou a 

novidade de uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com os objetivos de formar 

professores para atuarem no magistério secundário e para a “realização de altos estudos 

desinteressados e a pesquisa” (Ibidem, p. 133). Tais objetivos coincidiam com os fins 

do regimento universitário, apresentado no citado Decreto que instituiu o Estatuto das 

Universidades, ou seja, o preparo para o exercício profissional e a investigação 

científica, o que, segundo Romanelli, não difere dos reais objetivos da Universidade 

atualmente. 

Em paralelo ao movimento das reformas realizadas no âmbito do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, a congregação de matemáticos existentes no Brasil originou 

a Comunidade Matemática Brasileira, assim como a criação de periódicos 

especializados em Matemática para a publicação de pesquisas. 

 Com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de 

São Paulo e com a Escola de Ciências da Universidade do Distrito Federal, fundada em 

1935, os centros de pesquisa Matemática começaram a se estabelecer no Brasil e, com 

isso, o ensino específico de Matemática. A partir da Lei n
o
 452, de 05/07/1937, a 

Universidade do Rio de Janeiro passa a denominar-se Universidade do Brasil, 

incorporando a recém criada Universidade do Distrito Federal. Em 1939, o Decreto n
o
 

1.190, institui a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

compreendendo as Seções de Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. 
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O curso de Matemática estava vinculado à Seção de Ciências, que compreendia 

outros cursos ordinários
22

, como Física, Química, História Natural, Geografia e História 

e Ciências Sociais. O curso de Matemática, assim como os demais cursos ordinários, 

tinha a duração de três anos e era composto pelas seguintes disciplinas: na Primeira 

Série: Análise Matemática, Geometria Analítica e Projetiva, Física Geral e 

Experimental; na Segunda Série: Análise Matemática, Geometria descritiva e 

Complementos de Geometria, Mecânica Racional, Física Geral e Experimental; na 

Terceira Série: Análise Superior, Geometria Superior, Física Matemática e Mecânica 

Celeste. 

 Aos estudantes que concluíssem o período de três anos de estudo, seria conferido 

o diploma de bacharel. De acordo com o Art. 49 do Decreto n
o
 1.190/39, o bacharel que 

concluísse regularmente o curso de Didática, referido na mesma lei, receberia o diploma 

de licenciado no grupo de disciplinas que formassem o seu curso original. Ou seja, ao 

término de três anos, somando-se mais um ano do curso ordinário de Didática, o 

concluinte receberia os diplomas de bacharel e licenciado em Matemática, por exemplo. 

 O curso de Didática compreendia as disciplinas de Estrutura e Funcionamento 

do Ensino de 1
o
 e 2

o
 graus; Instrumentação para o Ensino; Prática de Ensino (Física, 

Química, Matemática ou Ciências do 1
o
 grau); História da Ciência; alguma disciplina 

especializada em Física, Química ou Matemática e uma última disciplina optativa. 

 Vale ressaltar que, enquanto o país não dispunha suficientemente de professores 

renomados para o ensino de Matemática, ainda em 1935, foi composto pela 

Universidade de São Paulo um quadro de professores que pudessem atuar de forma 

específica no ensino de Matemática. Assim, a USP contratou professores de 

universidades estrangeiras, sendo que para os cursos de Ciências Exatas foram 

chamados professores italianos. Para a Subseção de Matemática
23

 foi indicado o 

Professor Luigi Fantappiè, formado pela Scuola Normale Superiore de Pisa, que passou 

a assumir algumas funções, dentre elas, a de ministrar a disciplina de Cálculo 

Infinitesimal na Escola Politécnica. Ao final da matéria, os alunos foram convocados a 

                                                
22 De acordo com o Art. 3º, § 1º do Decreto no 1.190, de 04/04/1939, os cursos ordinários constituíam-se 

por um “conjunto harmônico de disciplinas, cujo estudo seja necessário à obtenção de um diploma.” 
23 Atual Instituto de Matemática e Estatística – IME-USP. 
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prestar um exame, o que ocorreu em 11 de março de 1935, assinalando o início do curso 

de Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP
24

. 

Em decorrência da Segunda Guerra Mundial, os professores estrangeiros tiveram 

que retornar aos seus países de origem, sendo substituídos pela primeira geração de 

matemáticos formados no Brasil que foram fortemente influenciados pelos professores 

estrangeiros. Com o fim da Guerra e pela importante atuação nas cadeiras das 

universidades brasileiras, os professores estrangeiros foram recontratados, sendo que 

dessa vez oportunizou-se a vinda de professores de outras nacionalidades, como os 

franceses André Weil e Jean Dieudonné, o russo Oscar Zarinski, entre outros. 

Ziccardi (2009) destaca a influência estrangeira nos currículos dos cursos 

brasileiros, o que acarreta numa transmissão multicultural, por se tratarem de países 

diferentes. No caso da USP, algumas disciplinas que faziam parte da formação do 

professor de Matemática quando o curso foi criado se mantêm atualmente nos currículos 

dos cursos de Matemática, como é o caso de Geometria (Analítica e Projetiva), Análise 

Matemática, Física Geral e Experimental, Cálculo Vetorial, Mecânica Racional e 

Geometria Superior. 

Em 1936 diplomaram-se os seis primeiros bacharéis em Matemática da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em 1937 diplomaram-se mais três, 

sendo duas mulheres, tornando-se as primeiras bacharelas em Matemática em São 

Paulo. 

Em 1945 a USP recebeu o professor francês André Weil que, permanecendo 

durante três anos no país, foi responsável por algumas reformulações realizadas no 

curso de Matemática da USP. Disciplinas como Álgebra, Topologia e Análise Funcional 

passaram a ser realizadas sob influência francesa, estendendo-se a outros cursos de 

Matemática vigentes no Brasil. 

Em 1946 foi instituída uma nova Constituição, que estabeleceu em seu Art. 5
o
, 

item XV, letra “b”, a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da 

educação nacional, propondo requisitos mínimos para que tais diretrizes e bases fossem 

estipuladas. Esses requisitos foram elencados no Título VI, Capítulo II: da Educação e 

da Cultura. (ROMANELLI, 2005) 

                                                
24 Por ser regulada por legislação estadual, a USP seguiu seu projeto inicial, do ano de 1934, daí ter sido a 

primeira instituição brasileira a formar bacharéis em Matemática a partir de uma Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. 
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O então Ministro da Educação, Clemente Mariani, instituiu nesse período uma 

comissão de educadores cujo objetivo central foi a proposição de um projeto de reforma 

geral da educação nacional. Tal comissão foi presidida pelo professor Lourenço Filho, 

participante do Movimento dos Pioneiros
25

. O anteprojeto elaborado por essa comissão 

foi encaminhado em novembro de 1948. No entanto, a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional somente foi votada no ano de 1961 (Lei n
o
 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961), ou seja, 13 anos depois de ser encaminhada ao Congresso, após 

inúmeros debates e reveses, conforme assinala Romanelli (2005). 

 A Lei n
o
 4.024/61 cita em seu Art. 59 que a formação de professores para 

atuarem no Ensino Médio deveria ocorrer nas faculdades de filosofia, ciências e letras, 

cabendo aos professores de disciplinas específicas de Ensino Médio técnico formarem-

se em cursos especiais de educação técnica. O Parecer do Conselho Federal de 

Educação n
o
 292/1962, lançado no ano seguinte à promulgação da LDB, regulamenta os 

cursos de licenciatura, prevendo a duração das disciplinas pedagógicas e apontando para 

que fossem realizadas ao longo do curso, numa tentativa de romper o esquema 3 + 1. 

No entanto, essa tentativa não contribuiu efetivamente para a almejada integração do 

currículo dos cursos de licenciatura. (ARAÚJO; VIANNA, 2010) 

 Vale ressaltar que os autores apresentam o Parecer n
o 

292/62 como uma 

denúncia sobre a desarticulação entre o conteúdo específico e o conteúdo pedagógico na 

estrutura dos cursos de licenciatura, fato que persiste até os dias atuais. Candau, no ano 

de 1997, já apresentava essa constatação, ao afirmar que um dos pontos críticos que 

persistiam desde a origem dos cursos de licenciatura até aquele ano era exatamente a 

inexistência de uma proposta curricular que fosse “global, unitária e integrada para estes 

cursos” e que “a questão da articulação entre a formação no conteúdo específico e no 

pedagógico continua não resolvida” (CANDAU, 1997, p. 33). Ou seja, apesar do 

modelo do esquema 3 + 1 ter sido rejeitado desde o ano de 1962, ele ainda persiste na 

maioria dos cursos de licenciatura. 

Ainda na década de 1960 foi extinta a Faculdade Nacional de Filosofia, ficando 

os cursos de licenciatura atrelados aos seus departamentos específicos, distanciando-se 

da Faculdade de Educação. Em 1968 o Governo Militar promove uma Reforma 

Universitária, introduzida pela Lei n
o
 5.540, baseada nos preceitos da “racionalidade 

                                                
25 Manifesto realizado por um grupo composto por 26 intelectuais no Brasil, assinado em 1932, pautando-

se em uma série de reivindicações de ordem educacional, caracterizando-se como um dos principais 

marcos do movimento de renovação da educação no país. 
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administrativa e econômica regida por um contexto repressivo” (ARAÚJO; VIANNA, 

2010, p. 5). Dentre as mudanças decorrentes dessa reforma, estão: a fixação de normas 

de organização e funcionamento do ensino superior; a articulação com a escola de 

Ensino Médio; direcionamento da universidade para o mercado de trabalho e ampliação 

do acesso da classe média ao ensino superior. 

 Em 1971 foi instituída a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n
o
 

5.692, de 11 de agosto de 1971), que organizou o ensino chamado de 1
o
 e 2

o
 graus, além 

de outras providências, como as exigências para a formação mínima para o exercício do 

magistério e a criação dos cursos de licenciatura de curta duração; ou seja, segundo o 

Parecer n
o
 895/1971, cursos com duração entre 1.200 a 1.500 horas, enquanto os cursos 

de licenciatura plena eram estruturados em torno de 2.200 a 2.500 horas. (ARAÚJO; 

VIANNA, 2010) 

 As exigências de formação mínima para o exercício da docência no ensino de 1
o
 

e 2
o
 graus foram estipuladas no Art. 30 da referida Lei. Ou seja, a habilitação específica 

de 2
o
 grau para o exercício da docência de 1ª a 4ª séries do 1

o 
grau e, para a docência de 

5ª a 8ª séries, a habilitação específica de nível superior, licenciatura de curta duração. 

Para o ensino de 1
o
 e 2

o
 graus, a habilitação deveria ser obtida em curso superior de 

graduação, licenciatura plena. 

 Paralelamente à estruturação dos cursos de Matemática e à preocupação do 

Estado com a habilitação dos professores para a docência no 1
o
 e 2

o
 graus, por volta do 

início da década de 1960, os professores de Matemática no Brasil, influenciados pelo 

movimento que já vinha ocorrendo na Europa e Estados Unidos em torno da 

modernização do ensino de Matemática, e também devido a outras questões como o 

desenvolvimento da industrialização do Brasil e a escassez de professores de 

Matemática no país, dentre outros fatores, desenvolveram no Brasil o que ficou 

conhecido como o Movimento da Matemática Moderna, contribuindo de maneira 

significativa para a evolução desse campo no cenário educacional brasileiro e para a 

renovação do ensino de Matemática. 

Na década de 1990, a nova LDBEN, n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

promoveu outras transformações no cenário da educação brasileira. Os cursos de 

licenciatura curta foram extintos e o Art. 62 estipula que a formação de professores para 

atuar na educação básica deve se dar em nível superior, a partir de cursos de 

licenciatura, de graduação plena. 
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Em 1999, o Decreto n
o
 3.276, de 06 de dezembro, que complementa o Art. 62 da 

LDB, dispõe sobre a formação de professores em nível superior para atuar na educação 

básica, citando no Art. 3
o
, § 4

o
 que os professores habilitados em campos específicos do 

conhecimento poderiam atuar em qualquer etapa da educação básica, expandido as 

possibilidades de atuação desses profissionais. Para isso, os cursos de formação 

deveriam viabilizar a habilitação desses professores a partir da organização curricular e 

da complementação de estudos necessários para tal. 

Por fim, em 2001, com o Parecer CNE/CES n
o
 1.302, de 06 de novembro de 

2001, são instituídas as DCNs para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Matemática, apresentando orientações quanto à definição do perfil dos formandos, das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas durante a realização desses cursos, 

da estrutura, dos conteúdos curriculares específicos para o bacharelado e para a 

licenciatura, além do estágio e atividades complementares. 

Vale destacar que as DCNs de Matemática apresentam como características para 

a formação do licenciado em Matemática: a capacidade do reconhecimento de seu papel 

social em realidades diversas nas quais se inserem os educandos, a função da 

aprendizagem da Matemática para todos e sua contribuição para o exercício da 

cidadania, conforme descrito abaixo. 

 

 visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir 

em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as 
ações dos educandos  

 visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode 

oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua 

cidadania 
 visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser 

acessível a todos, e consciência de seu papel na superação dos 

preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que 
muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da 

disciplina. (BRASIL/CNE, 2001, p. 3, grifos nossos). 

 

Chama-se a atenção quanto à utilização das palavras “visão” e “sensibilidade” 

no referido Parecer, as quais devem ser interpretadas no seu sentido dinâmico, ou seja, 

que a “visão” não represente um olhar passivo do professor perante determinados fatos 

e que a “sensibilidade” não signifique simplesmente mostrar-se sensível, porém inerte, 

perante situações que exijam seu posicionamento enquanto educador. Para tanto, essas 

duas palavras devem representar um olhar mais abrangente e a sensibilidade deve vir 
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acompanhada do domínio de competências necessárias para realizar intervenções de 

maneira eficiente na formação e no aprendizado dos estudantes acerca não só do 

conhecimento matemático, mas também sobre situações que envolvem aspectos sociais, 

éticos, políticos etc. 

Vê-se claramente, a partir dessa perspectiva, a inserção e a importância da ação 

educativa do professor de Matemática em contextos diversos, como centros urbanos, 

periféricos, rurais, indígenas, quilombolas, salas de inclusão de estudantes com 

necessidades especiais, entre outras realidades, nem sempre abordadas durante a 

formação de professores, como demonstram os programas das disciplinas, analisados 

durante a realização deste estudo. 

Vale observar também que o Parecer CNE/CES n
o
 1.302/2001 define o objetivo 

central dos cursos de Bacharelado em Matemática e de Licenciatura em Matemática, 

explicitando que o primeiro existe “para preparar profissionais para a carreira de ensino 

superior e pesquisa”, enquanto o segundo “tem como objetivo principal a formação de 

professores para a educação básica”, não deixando dúvidas quanto à finalidade de cada 

curso. 

Um primeiro ponto a ser observado no Parecer é que, ao apresentar a docência 

para o ensino superior como um dos objetivos do curso de bacharelado, não orientando 

para tal modalidade a constituição de saberes docente para atuar nesse nível de ensino, 

citando apenas o aprofundamento do conhecimento matemático e ignorando outros 

elementos que contribuem para a constituição da profissionalidade docente ou para as 

relações pedagógicas, o provável é que o bacharel apresente lacunas para o pleno 

exercício da docência, o que geralmente ocorre após a conclusão do curso de mestrado, 

embora possa apresentar um vasto conhecimento em torno dos saberes matemáticos. 

Vale ressaltar que é bastante preocupante o fato de se desconsiderar a profissionalidade 

docente na formação de professores, seja para atuar na educação básica ou superior, 

uma vez que, conforme descreve Gatti, a aquisição da profissionalidade implica um 

posicionamento que permite ao professor sair do 

 

[...] improviso, da ideia do professor missionário, do professor quebra-

galho, do professor artesão, ou tutor, do professor meramente técnico, 

para adentrar a concepção de um profissional que tem condições de 

confrontar-se com problemas complexos e variados, estando 
capacitado para construir soluções em sua ação, mobilizando seus 

recursos cognitivos e afetivos. (GATTI, 2010, p. 1360) 
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Outro ponto que merece destaque é que, apesar do Parecer CNE/CES n
o
 

1.302/2001 indicar a docência como um dos objetivos dos cursos de Licenciatura e 

Bacharelado em Matemática, as diretrizes curriculares nele expostas deixam claro o viés 

propedêutico na formação do bacharel em Matemática, uma vez que enfatizam que o 

curso de bacharelado em Matemática “deve ter um programa flexível de forma a 

qualificar os seus graduados para a pós-graduação visando a pesquisa e o ensino 

superior” (BRASIL, 2001, p. 3) e diminui o mérito da licenciatura em relação ao 

conhecimento matemático, uma vez que cita apenas quando se refere ao perfil dos 

egressos do bacharelado a garantia de uma “sólida formação de conteúdos de 

Matemática”.  

Portanto, entende-se que o Parecer apresenta vários equívocos que precisam ser 

corrigidos, uma vez que esse documento é vastamente utilizado na elaboração dos 

projetos pedagógicos dos cursos, incidindo sobre as diferentes visões acerca dos 

currículos dos cursos de Matemática. 

Uma dessas visões se refere à importância da profissionalidade docente na 

formação do professor, que necessita ser abordada satisfatoriamente em relação a 

determinados conhecimentos a ela relacionados, como, por exemplo, aspectos sobre o 

currículo, a função de ensinar, os processos de aprendizagem, entre outros. Corre-se, 

assim, um grande risco em se formar um profissional que não consegue desempenhar 

satisfatoriamente seu papel como educador. 

A esse respeito, Roldão faz algumas ponderações quanto à concepção de ensino 

como transmissão de conhecimento, esclarecendo que o entendimento sobre a função do 

ensinar nos tempos atuais é 

 

[...] antes caracterizada, na nossa perspectiva, pela figura da dupla 

transitividade e pelo lugar de mediação. Ensinar configura-se assim, 

nesta leitura, essencialmente como a especialidade de fazer aprender 

alguma coisa (a que chamamos currículo, seja de que natureza for 
aquilo que se quer ver aprendido) a alguém (o acto de ensinar só se 

actualiza nesta segunda transitividade corporizada no destinatário da 

acção, sob pena de ser inexistente ou gratuita a alegada acção de 
ensinar). (ROLDÃO, 2007, p. 95) 

 

A despeito dos estudos teóricos apresentarem tal orientação, presencia-se 

realidades escolares que se limitam primordialmente ao ensino de conteúdos 
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acadêmicos de valor propedêutico, numa época de grandes mudanças sociais, em que o 

papel da escola e a função do professor apresentam demandas para além dos conteúdos 

acadêmicos, uma vez que o ingresso dos indivíduos na vida escolar tem ocorrido cada 

vez mais cedo e a saída, cada vez mais tarde. A escola passa a desempenhar funções 

educativas que anteriormente ficavam a cargo de outros grupos sociais, como a família 

ou a igreja (SACRISTÁN, 2000). 

Segundo o mesmo autor, não se pode perder de vista que o currículo dos cursos 

de Licenciatura em Matemática deve estar vinculado fortemente ao currículo da 

educação básica e, por conseguinte, o currículo para a formação do professor que atua 

na educação básica deve apresentar um caráter totalizador. Mesmo que os professores 

não tenham consciência desse caráter, as demandas surgirão, colocando em cheque a 

eficiência de seu trabalho pedagógico e o desempenho na função. 

A esse respeito, Arroyo (2011) relata que quando se trabalha com crianças e 

adolescentes não dá para apenas preparar a aula ou “passar a matéria” sem indagar-se 

sobre suas vivências, traumas, incertezas. Tais situações, presentes na pessoa dos 

estudantes, condicionam a maneira como aprendem, pensam, aceitam ou rejeitam as 

“lições” apresentadas pelos professores. 

Apesar de conter falhas, conforme apontadas anteriormente, as DCNs de 

Matemática constituem-se como um documento que reflete o processo de 

desenvolvimento dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Matemática pelo qual 

sofreram desde suas origens, apresentando não só sua evolução como também os 

aspectos que ficaram incutidos em sua estrutura, a despeito da evolução das pesquisas 

em torno do ensino de Matemática. 

O Quadro 05 apresenta um panorama dos principais acontecimentos relatados 

neste texto, como o intuito de auxiliar a compreensão do leitor acerca do movimento em 

torno do desenvolvimento dos cursos superiores de Matemática no Brasil, desde a sua 

origem. 
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QUADRO 05 – Situações relacionadas ao surgimento e desenvolvimento dos cursos de 

Licenciatura em Matemática no Brasil ocorridas no período de 1810 a 2001 

Fonte: Levantamento bibliográfico e documental realizado pela Pesquisadora. 

ANO SITUAÇÕES 

1810 

Criação da Academia Real Militar no Rio de Janeiro, considerada oficialmente a 

primeira instituição brasileira destinada a um curso completo de Ciências 

Matemáticas. 

1858 
A Escola Militar passa a se chamar Escola Central, deixando seu caráter de 

formação militar e tendo como disciplinas básicas Matemática e Física. 

1874 

A Escola Central transforma-se na Escola Politécnica e o Curso Mathemático passa 

a funcionar como Curso de Sciencias Physicas e Mathematicas e Curso de 
Sciencias Physicas e Naturaes 

1920 
Criação da Universidade do Rio de Janeiro, com a agregação das Faculdades de 

Direito, Medicina e Escola Politécnica. 

1931 
Reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, incorporando a Escola de Minas, 
as Faculdades de Farmácia e Odontologia, a Escola de Belas Artes, o Instituto 

Nacional de Música e a Faculdade de Educação, Ciências e Letras. 

1934 

Criação da Universidade de São Paulo, primeira universidade a ser organizada de 

acordo com as normas do Decreto n
o
 19.851/31, que estabeleceu o Estatuto das 

Universidades Brasileiras e a implantação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras. 

1936 
Diplomação dos seis primeiros bacharéis em Matemática da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP. 

1937 
Criação da Universidade Brasil, que incorporou a Universidade do Rio de Janeiro e 

a Universidade do Distrito Federal. 

1939 

Instituição da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, 

compreendendo os cursos de Matemática, Física, Química, História Natural, 
Geografia e História e Ciências Sociais nas modalidades de bacharelado e após sua 

conclusão a licenciatura (esquema 3+1) 

1945 

A USP recebe o professor francês André Weil que, permanecendo durante três anos, 

foi responsável por reformular o curso da USP e influenciou outros cursos de 
Matemática vigentes no Brasil. 

1948 
Encaminhamento da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao 

Congresso Nacional. 

1961 Promulgada Lei n
o
 4.024: trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

1962 
Regulamentação dos cursos de licenciatura, a partir do Parecer do Conselho Federal 
de Educação n

o
  292/1962. 

1968 

Lei  n
o
  5.540/68, que promove uma reforma universitária: extinção da Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, passando os cursos a ficarem 
vinculados a departamentos dentro de cada universidade. 

1971 
Promulgação da Lei n

o
 5.692/71 que trata da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e da criação dos cursos de licenciatura de curta duração 

1996 

Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n
o
 9.394). Os cursos de 

licenciatura curta são extintos e a exigência da formação de professores para 
atuarem na educação básica passa a se dar em nível superior, a partir de cursos de 

licenciatura, de graduação plena. 

2001 

Parecer CNE/CES n
o
 1.302: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática, apresentando orientações 

quanto à definição do perfil dos formandos, das competências e habilidades a serem 

desenvolvidas durante a realização desses cursos, da estrutura, dos conteúdos 

curriculares específicos para o bacharelado e para a licenciatura, além do estágio e 
atividades complementares. 
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Embora se tenha abordado mais propriamente os cursos do que a formação do 

professor de Matemática neste estudo, vale ressaltar que, em alguns momentos, o 

movimento em torno do desenvolvimento dos cursos de Matemática se deu pela 

motivação da formação de professores, como, por exemplo, com a criação das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e a consequente criação dos cursos de 

licenciatura. 

Também se destaca que somente com a criação dos cursos de licenciatura, no 

final da década de 1930, foram incluídos conteúdos pedagógicos como complementação 

dos estudos para habilitação para o exercício do magistério. Constatam-se nos 

documentos oficiais uma maior preocupação em torno da formação do professor de 

Matemática e uma aproximação do ensino de Matemática a contextos sociais 

vivenciados pelos estudantes. Neste sentido, o Movimento da Matemática Moderna, 

conforme relatado, foi importante para a evolução do debate em torno desses aspectos. 

É possível observar ao longo deste estudo várias ocorrências a respeito do 

desenvolvimento de políticas e ações em prol do desenvolvimento de uma educação que 

considere aspectos da diversidade cultural. No entanto, mesmo que esse movimento 

tenha acontecido em nível mundial a partir da década de 1940, com a Declaração 

Mundial de Direitos Humanos, tais questões começaram a ser enfatizadas na legislação 

educacional brasileira a partir da promulgação da Constituição de 1988, e 

posteriormente com a nova LDBEN. 

Quanto aos documentos relacionados ao ensino de Matemática, citam-se as 

DCNs como um dos únicos documentos que sugerem que a prática de professores de 

Matemática esteja em consonância com uma atuação em espaços e públicos diversos, 

conforme assinalado anteriormente. 

A seguir é apresentado um panorama dos cursos de Licenciatura em Matemática 

existentes atualmente no Brasil, com o intuito de auxiliar nas discussões acerca da 

realidade e nas questões que permeiam este estudo em relação à formação do professor 

de Matemática, a serem discutidas mais especificamente no capítulo V. 
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2. Os cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil atual 

 

 No ano de 2007 o MEC, a partir do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

apresentou um relatório sob o título Escassez de Professores no Ensino Médio: 

propostas estruturais e emergenciais. Nesse relatório foram apresentados dados 

relativos à necessidade de se ampliar a disponibilidade de professores habilitados em 

Matemática para atuar no Ensino Médio e no segundo ciclo do Ensino Fundamental. 

Vale ressaltar que a escassez de professores habilitados para atuar na educação 

básica, sobretudo em disciplinas específicas como Matemática, Física e Química, não é 

um fato novo, conforme apontado por alguns autores como Araújo e Vianna (2010) e 

Freitas (2007). A universalização da educação escolar, a expansão do ensino secundário 

na década de 1950, a modernização do país, os baixos salários dedicados aos docentes, 

as precárias condições de ensino, entre outras situações, conforme apontadas no 

relatório do CNE, produziram efeitos que repercutiram no número insuficiente de 

professores para atuar na educação básica. 

 Baseado em dados do INEP, o referido relatório revela que, para atender à 

demanda de professores de Matemática da educação básica, seria necessário o 

preenchimento de 106.634 postos de trabalho, ressaltando-se que, quando o relatório 

cita “postos de trabalho para professores”, está considerando que um mesmo professor 

pode atuar em mais de um turno e em mais de uma escola; por esse motivo o documento 

esclarece que a referida demanda de professores é hipotética. 

O relatório aponta ainda que de 1990 a 2005 o número de concluintes de cursos 

de Licenciatura em Matemática ficou na casa dos 103.225, que apenas 27% dos 

professores que lecionavam a disciplina de Matemática possuíam habilitação específica 

e que muitos professores que atuam no segundo ciclo do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, apesar de possuírem o curso de licenciatura, atuam em áreas diferentes de sua 

habilitação. Ao investigar sobre as causas do desinteresse de jovens pelo ingresso no 

magistério, o relatório aponta os baixos salários oferecidos, as condições inadequadas 

de ensino, a violência presente nas escolas e a ausência de um programa de formação 

continuada associado a um plano de carreira. 

Quanto a essa questão, Gatti, Barreto e André (2011), no estudo realizado sobre 

a carreira docente, também comprovam a lacuna existente sobre a necessidade da 
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habilitação adequada para o exercício do magistério na educação básica. Tomando 

como base o Censo Escolar de 2009, realizado pelo MEC/INEP, as autoras afirmam que 

 

[...] para as disciplinas escolares que compõem o currículo dos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio, a demanda de 

formação superior representava respectivamente 21,5% e 8,7%, mas, 
entre graduados, havia ainda os que não possuíam licenciatura e os 

que a obtiveram em disciplinas diferentes das quais lecionavam. 

(2011, p. 52-53) 

 

Para resolver tais problemas, o relatório do CNE, acima referido, sugere algumas 

estratégias, como: a criação de um sistema nacional de educação em que estejam 

articuladas as diversas instâncias administrativas (União, estados, Distrito Federal e 

municípios); a instituição de uma política nacional de formação de professores; a 

participação das Instituições Federais de Ensino (IFEs) de forma efetiva junto a projetos 

específicos para formação de recursos humanos para a educação básica; a revisão dos 

currículos de licenciaturas com base na interdisciplinaridade; prioridade das políticas 

públicas para a formação de professores de Química, Física, Matemática e Biologia 

(Ciências), entre outras. 

Em resposta às sugestões apresentadas no relatório, foi realizada, em 2010, em 

Brasília-DF, a CONAE, já referida no capítulo anterior, que apresentou como um de 

seus principais objetivos a construção de um sistema articulado de educação e a 

avaliação do PNE. Todavia, conforme já citado, tal conferência se encarregou 

prioritariamente de discutir novas diretrizes para a elaboração de um novo PNE e as 

iniciativas para a criação de um sistema nacional de educação ficaram por conta de 

políticas de governo, como, por exemplo, a implantação do PDE, que desenvolveu 

ações que envolveram a União, os estados, municípios e o Distrito Federal em torno de 

alguns programas como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-

Escola)
26

, o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

                                                
26 Programa instituído em 1998, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), a partir de acordo firmado entre o Banco Mundial e o governo brasileiro para atender regiões 

prioritárias (Norte, Nordeste e Centro Oeste). A partir de 2005 o programa foi reformulado e passou a 

contar, em 2007, com recursos estritamente da União, ampliando o atendimento às demais regiões e 

oferecendo a estados e municípios apoio técnico e financeiro para a elaboração de um planejamento para 

identificar os principais desafios da escola e para a aplicação de um plano de ação por ela elaborado. 
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Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância)
27

, o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (Proinfo)
28

, entre outros. 

Já a Política Nacional de Formação de Professores, também sugerida pelo 

relatório do CNE, foi instituída a partir do Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009, 

atribuindo à CAPES a responsabilidade pela coordenação e estruturação de um sistema 

nacional de formação de professores.  

Tal política buscou ainda envolver as IFEs e instituições de educação superior 

comunitárias em torno do PARFOR. A partir desse plano foi oferecida aos professores 

atuantes na educação básica a oportunidade de realizar cursos de licenciatura, 

denominados de 1ª licenciatura, direcionados àqueles docentes em exercício nos 

sistemas públicos de ensino que não possuíam graduação, 2ª licenciatura, para os 

licenciados que estavam atuando fora de sua área de formação e, ainda, cursos de 

formação pedagógica para bacharéis sem licenciatura. 

Em convênio com os sistemas estaduais e municipais e do Distrito Federal, 

foram realizados inúmeros cursos de licenciatura nas modalidades presencial, 

semipresencial e a distância a partir do sistema da UAB, com a participação de várias 

IFEs e instituições privadas comunitárias e sem fins lucrativos por todo o território 

nacional.  

Vale ressaltar que, em comparação com a oferta de cursos de graduação na 

modalidade presencial para a formação de professores de Matemática
29

, realizados no 

país nos anos de 2000 e de 2010, houve um pequeno aumento no número de cursos 

ofertados, sendo mais significativa a oferta desses cursos em instituições públicas, em 

detrimento das instituições privadas, que deixaram de oferecê-lo, conforme apontam as 

Tabelas 03 e 04 e respectivos Gráficos. 

 

                                                
27 Instituído através da Resolução n. 6, de 24 de abril de 2007, o programa tem por objetivo prestar 
assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios a partir dos recursos da União, visando ampliar 

o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. O programa é realizado 

através do FNDE/MEC. 
28 Inicialmente implantado como Programa Nacional de Informática na Educação (Portaria MEC no 522, 

de 9 de abril de 1997), em 2007 passa a se chamar Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(Decreto no 6.300, de 12 de dezembro de 2007). 
29 O INEP utiliza a nomenclatura “Formação de Professor de Matemática” para se referir aos vários 

cursos que formam o licenciado em Matemática, como por exemplo: Ciências Exatas com habilitação em 

Matemática, Educação do Campo – Ciências da Natureza e Matemática, Ciências – habilitação em 

Matemática etc. Neste estudo utiliza-se o termo licenciatura em Matemática para designar todos os cursos 

de formação de professores de Matemática, independente de sua nomenclatura específica. 
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TABELA 03 –  Quantidade de cursos de Licenciatura em Matemática existentes no Brasil, 

por organização acadêmica e categoria administrativa, no ano de 2000  

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 

 

Nota-se que no ano de 2000 a grande maioria dos cursos de Licenciatura em 

Matemática na modalidade presencial era realizada em universidades, sendo que as 

universidades públicas eram responsáveis pela maior parte desses cursos. 

 

GRÁFICO 02 –  Cursos presenciais de Licenciatura em Matemática existentes no Brasil, 

por organização acadêmica e categoria administrativa, no ano de 2000 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 

  

O Gráfico 02 permite observar que nas demais categorias administrativas, 

diferentemente do que ocorre com as universidades, a incidência de IES que ofereciam 

o curso de Licenciatura em Matemática no ano de 2000 era maior nas IES privadas. Os 

centros de educação tecnológica tinham uma representatividade quase nula nesse 

cenário e nenhum curso de Licenciatura em Matemática era oferecido por centros 

universitários de categoria pública. 
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TOTAL 
 

Universidade 

 

Centro 

Universitário 

 

Faculdade 

Integrada 

Faculdade, 

Escola e 

Instituto 

Centro de 

Educação 

Tecnológica 

PÚBLICAS 273 - 02 24 02 301 

      Federal 122 - - - 02 124 

      Estadual 148 - - 11 - 159 

      Municipal 03 - 02 13 - 18 

PRIVADAS 158 37 30 65 - 290 
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TABELA 04 –  Quantidade de cursos presenciais de Licenciatura em Matemática 

existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria administrativa, 

no ano de 2010 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2010 

 

Comparando-se os anos de 2000 e de 2010, nota-se que diminuiu 

significativamente o número de universidades privadas que ofereciam o curso de 

Licenciatura em Matemática durante o período. Ou seja, uma queda em torno de 32%. 

Apesar de ter aumentado o número de centros universitários a oferecerem o curso, seu 

impacto não foi suficiente para sustentar a queda da oferta nas universidades privadas, 

uma vez que o número de faculdades a oferecer o curso se manteve no mesmo patamar, 

considerando-se a junção entre faculdades integradas e faculdade/escola/instituto, uma 

vez que em 2000 o INEP apresentou esse dado em categorias separadas. 

 

GRÁFICO 03 –  Cursos presenciais de Licenciatura em Matemática existentes no Brasil, 

por organização acadêmica e categoria administrativa, no ano de 2010 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 

 

De maneira geral, observa-se que entre o ano de 2000 e de 2010 houve um 

pequeno incremento no número total de cursos de Licenciatura em Matemática 
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oferecidos no Brasil, não ultrapassando a marca de 18 cursos a mais, o que daria em 

torno de 3%. 

Todavia, considerando-se cada categoria administrativa e organização acadêmica 

das IES, verifica-se que, em comparação ao ano de 2000, em 2010 foram extintos em 

torno de 12% desses cursos em IES privadas, fato que ocorreu, sobretudo, com os 

cursos realizados nas universidades, uma vez que os centros universitários passaram a 

oferecer 15 cursos a mais no período analisado. As faculdades, de modo geral, 

mantiveram o mesmo número de cursos entre esses dois períodos. 

Vale ressaltar que a implantação do PARFOR, em 2009, pode ter impactado no 

aumento dos cursos de Licenciatura em Matemática oferecido pelas IES públicas, uma 

vez que essa política buscou ampliar o número de vagas ou a criação de novas turmas 

em instituições federais, estaduais e municipais, visando a ampliação do número de 

professores habilitados para a disciplina de Matemática. Esse fato justifica o aumento da 

oferta de vagas nesses cursos em torno de 39% nas IES federais, 1% nas estaduais e 

22% nas municipais em 2010, comparando-se ao ano de 2000. 

Merece destaque também o fato de que a evolução da oferta de cursos de 

Licenciatura em Matemática em IES federais ocorreu principalmente através dos 

Centros de Educação Tecnológica/IF/CEFET
30

, que foram responsáveis por 47 novos 

cursos no período analisado. Tal fato se tornou possível devido à expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a partir da Lei n
o
 11.195, de 

18 de novembro de 2005, que possibilitou a construção de 64 novas unidades de ensino 

pelo país. (GONÇALVES, 2012) 

De maneira geral, nos últimos anos ocorreu um incremento na criação de novas 

IES. Segundo dados do Censo da Educação Superior/INEP, em 2000 existiam no país 

156 universidades. Dez anos depois esse número passou para 190. Ou seja, em uma 

década foram criadas mais 34 universidades, sendo que no ano de 2000, do total dessas 

instituições, 54% eram privadas e 46% públicas. Após dez anos esse percentual se 

inverte, passando para 53% do total de universidades públicas contra 47% de 

universidades privadas. 

                                                
30 Segundo Gonçalves (2012), o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET) iniciou-se em 1978. Em 2008 ocorre a reorganização da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica possibilitando os CEFET, Escolas 

Agrotécnicas, Escolas Técnicas Federais e parte das escolas técnicas vinculadas às universidades se 

juntassem para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). 
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Pode-se inferir que a ampliação do número de cursos de licenciatura em IES 

públicas foi um dos fatores responsáveis pela significativa queda no oferecimento 

desses cursos em instituições privadas. 

Aliado ao número de cursos existentes, vale também observar as taxas de 

matrícula e de concluintes desses cursos, o que é apresentado nas Tabelas de 05 a 08 e 

em seus respectivos Gráficos. 

 

TABELA 05 –  Quantidade de matrículas em cursos presenciais de Licenciatura em 

Matemática existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2000 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 

 

 Nota-se que em 2000 o número de matrículas nos cursos de Licenciatura em 

Matemática ocorria em maior quantidade na IES públicas, acompanhando o número de 

cursos que também apresentava maior ocorrência nessas instâncias. 

 Há uma diferença no número de matrículas entre IES federais e estaduais que se 

mostra muito próxima nesse ano, favorecendo as IES estaduais que apresentam 400 

matrículas a mais que as federais. Ressaltando-se que existiam 35 cursos a mais em IES 

estaduais em relação às federais. 
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ADMINISTRATIVA 

ORGANIZAÇÕES ACADÊMICAS  

 

TOTAL 
 

Universidade 

 

Centro 

Universitário 

 

Faculdade 

Integrada 

Faculdade, 

Escola e 

Instituto 

Centro de 

Educação 

Tecnológica 

PÚBLICAS 16.641 - 272 1.267 1.610 19.790 

      Federal 7.478 - - - 1.610 9.088 

      Estadual 9.040 - - 448 - 9.488 

      Municipal 123 - 272 819 - 1.214 

PRIVADAS 9.644 2.198 1.217 3.436 - 16.495 
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GRÁFICO 04 – Matrículas em cursos presenciais de Licenciatura em Matemática 

existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2000 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 

 

 Conforme aponta o Gráfico 04, considerando-se o número de matrículas 

realizadas em universidades, as instituições privadas superam tanto as universidades 

federais quanto as estaduais. 

 

TABELA 06 –  Quantidade de matrículas em cursos presenciais de Licenciatura em 

Matemática existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2010 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2010 

 

Comparando-se aos dados apresentados em 2010 acerca das taxas de matrícula 

em cursos de Licenciatura em Matemática em relação ao ano de 2000, primeiramente 

observa-se que houve uma considerável evolução na quantidade de matrículas 

realizadas em universidades. Ou seja, um acréscimo de 16.546 matrículas a mais, o que 

representa quase a mesma quantidade de matrículas registradas em universidades 

públicas no ano de 2000. 

Por outro lado, observando-se a categoria administrativa, nota-se que houve em 

2010 uma queda de matrículas nas universidades privadas, no total de 2.801 matrículas 
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PÚBLICAS 35.988 68 2.855 3.531 42.442 

      Federal 16.763 - - 3.531 20.294 

      Estadual 18.952 - 719 - 19.671 

      Municipal 273 68 2.136 - 2.477 

PRIVADAS 6.843 3.280 6.899 - 17.022 
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a menos que no ano de 2000, enquanto que nas universidades públicas ocorreu um 

acréscimo de 19.347 matrículas no período. 

Nas demais categorias acadêmicas houve um incremento de 3.305 matrículas em 

IES públicas e 3.328 em IES privadas no ano de 2010 em relação ao ano de 2000. Ou 

seja, essas duas instâncias apresentam uma evolução muito próxima quanto ao número 

de matrículas no período. 

 

GRÁFICO 05 – Matrículas em cursos presenciais de Licenciatura em Matemática 

existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2010 

 
Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2010 

 

Vale destacar que a taxa de matrícula no IF/CEFET/Escola Técnica Federal 

alcançou em 2010 um acréscimo em torno de 119% em relação às matrículas registradas 

no ano de 2000. 

No total, em 2010 foram matriculados 23.361 estudantes a mais em cursos de 

Licenciatura em Matemática do que no ano de 2000. 

Levando-se em consideração a importância dos resultados alcançados nesses 

cursos, são apresentados nas Tabelas 07 e 08 a quantidade de concluintes, registrada nos 

anos analisados. 
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TABELA 07 –  Quantidade de concluintes de cursos presenciais de Licenciatura em 

Matemática existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2000 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 

 

Observando-se o número de concluintes em relação às matrículas praticadas em 

cursos de Licenciatura em Matemática no ano 2000, nota-se que há uma diferença 

considerável. Ou seja, do total de 36.285 estudantes matriculados em IES públicas e 

privadas nesse ano, apenas 2.221 concluíram o curso, sendo que a maior taxa de 

conclusão ocorreu nas IES privadas, conforme indica o Gráfico 06. 

 

GRÁFICO 06 – Concluintes de cursos presenciais de Licenciatura em Matemática 

existentes no Brasil, por categoria administrativa, no ano de 2000 

 
Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 
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PÚBLICAS 1.217 - - 131 23 1.371 

      Federal 532 - - - 23 555 

      Estadual 667 - - - - 667 

      Municipal 18 - - 131 - 149 

PRIVADAS 1.094 331 353 511 - 2.289 
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TABELA 08 –  Quantidade de concluintes de cursos presenciais de Licenciatura em 

Matemática existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2010 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2010 

 

Se forem comparadas as taxas de matrícula entre as IES públicas e as privadas, 

observa-se que há um maior percentual de matrículas nas IES públicas. Isso ocorre tanto 

em 2000 (54%) como em 2010 (71%), conforme indicado nas Tabelas 05 e 06. 

No entanto, o número de concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática 

nos anos de 2000 e de 2010 não acompanhou a mesma evolução alcançada pelo número 

de matrículas. Ou seja, no ano de 2000, o maior percentual de concluintes ocorreu nas 

IES privadas (63%) e, em 2010, apesar do maior percentual de concluintes ocorrer nas 

IES públicas (53%), mesmo assim não acompanhou a evolução das taxas de matrículas. 

 

GRÁFICO 07 –  Concluintes de cursos presenciais de Licenciatura em Matemática 

existentes no Brasil, por organização acadêmica e categoria 

administrativa, no ano de 2010 

 
Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 
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CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 

ORGANIZAÇÕES ACADÊMICAS  

 

TOTAL 
 

Universidade 

 

Centro 

Universitário 

 

Faculdade 

Integrada 

 

IF/CEFET/Escola 

Técnica Federal 

PÚBLICAS 4.072 21 619 125 4.837 

      Federal 1.829 - - 125 1.954 

      Estadual 2.179 - 81 - 2.260 

      Municipal 64 21 538 - 623 

PRIVADAS 1.755 957 1.507 - 4.219 
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A análise, a partir dessa perspectiva, é de que no ano 2000, apesar do número de 

matrículas em cursos de Licenciatura em Matemática ter sido superior nas IES públicas, 

o maior número de concluintes ocorreu nas IES privadas. Em 2010, embora o maior 

percentual de concluintes tenha ocorrido nas IES públicas, a margem de diferença foi 

muito próxima, apenas em torno de 6%, o que chega a ser intrigante, levando-se em 

consideração que a diferença no número de matrículas entre essas duas instâncias foi de 

42%. Assim, conclui-se que apesar das matrículas ocorrerem em maior quantidade nas 

IES públicas, proporcionalmente ao número de matrículas, as IES privadas foram as que 

mais formaram professores de Matemática no Brasil. 

A Tabela 09 faz um comparativo entre esses dados, auxiliando na análise. 

 

TABELA 09 –  Quantidade de matrículas e concluintes dos cursos presenciais de 

Licenciatura em Matemática existentes no Brasil, por categoria 

administrativa, nos anos 2000 e 2010 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 e 2010 

 

 

 
GRÁFICO 08 –  Taxa de matrícula e de concluintes de cursos presenciais de Licenciatura 

em Matemática existentes no Brasil, por categoria administrativa, nos 

anos de 2000 e de 2010 

 
        Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 e 2010 
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ANO 

 

SITUAÇÃO 

 

TOTAL 

IES 

PÚBLICAS 

 

% 

IES 

PRIVADAS 

 

% 

 

2000 

Matrículas 36.285 19.790 54% 16.869 46% 

Concluintes 3.660 1.371 37% 2.289 63% 

 

2010 

Matrículas 59.464 42.442 71% 17.022 29% 

Concluintes 9.056 4.837 53% 4.219 47% 
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Outra leitura possível acerca dos dados apresentados é que, se for comparado o 

número de matrículas e de concluintes dentro de cada categoria administrativa, ou seja, 

observando-se qual índice as IES apresentam em relação a suas próprias categorias 

administrativas, conforme se pode observar na Tabela 09, tanto as IES públicas como as 

privadas logram um baixo índice de concluintes por ano, sendo mais preocupante o que 

ocorre nas IES públicas, uma vez que o percentual de concluintes em 2000 foi de apenas 

7% em relação à taxa de matrícula e, em 2010, foi de 11%, como aponta a Tabela 10. 

 

TABELA 10 –  Quantidade de concluintes dos cursos de Licenciatura em Matemática 

existentes no Brasil, por categoria administrativa, nos anos 2000 e 2010 

Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 e 2010 

  

A Tabela 11 apresenta dados que permitem verificar a evolução das taxas de 

conclusão nos cursos de Licenciatura em Matemática em suas diversas categorias 

acadêmicas em IES públicas, em relação às taxas de matrículas. 

 

TABELA 11 –  Quantidade de concluintes dos cursos presenciais de Licenciatura em 

Matemática em relação ao número de matrículas no mesmo curso 

ocorridas em IES públicas nos anos 2000 e 2010 

 

Período 

 

Situação 

 

Univ. 

 

% 

Cent 

Univ. 

 

% 

 

Facul. 

 

% 

IF/ 

CEFET 

% 

 

2000 
Matrícula 16.641 100% - - 1.539 100% 1.610 100% 

Concluintes 1.217 7% - - 131 8% 23 1% 

 

2010 
Matrícula 35.988 100% 68 100% 2.855 100% 3.531 100 

Concluintes 4.072 11% 21 31% 619 22% 125 3% 
Fonte: Sinopse Estatística Educação Superior/INEP/2000 e 2010 

  

Os dados apontam que mesmo com a expansão dos cursos de Licenciatura em 

Matemática, bem como das matrículas ocorridas em IES públicas, sobretudo nos centros 

de educação tecnológica/IF/CEFET, registradas em 2010, as taxas de conclusão 

registradas nesses cursos, em geral, se mostram muito baixas. Nesse cenário, são os 

centros universitários e faculdades quem mais formam professores licenciados em 

Matemática, respectivamente, sendo que o número de matrículas tanto nos centros 

universitários como nas faculdades é inferior ao registrado pelos centros de educação 

tecnológica/IF/CEFET. 

ANO SITUAÇÃO IES PÚBLICAS % IES PRIVADAS % 

 

2000 

Matrículas 19.790 100% 16.495 100% 

Concluintes 1.371 7% 2.289 14% 

 
2010 

Matrículas 42.442 100% 17.022 100% 

Concluintes 4.837 11% 4.219 25% 
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Apesar deste estudo não ter explorado as causas que resultam em índices tão 

baixos de conclusão nos cursos em questão, fica o alerta sobre a necessidade de 

implantação de políticas que não só proporcionem o acesso aos cursos de Licenciatura 

em Matemática, mas que também favoreçam a ampliação do número de concluintes, 

logrando, dessa forma, um melhor aproveitamento dos investimentos públicos 

empreendidos em torno da ampliação do número de professores habilitados para atuar 

na disciplina de Matemática. 

Com o intuito de mapear o oferecimento de cursos de graduação presenciais em 

Licenciatura em Matemática em todas as regiões e estados brasileiros atualmente, o 

Quadro 06 apresenta dados relativos ao ano de 2013. 

 

QUADRO 06 – Quantidade de IES que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática 

na modalidade presencial por UF e categoria administrativa e quantidade 

de cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial por 

UF e categoria administrativa – Ano 2013 
 
 

Unidade da Federação 

Total 
de IES que 

oferecem cursos de 
Licenciatura em 

Matemática 

 
Categoria 

Administrativa 

 
Total de Cursos 
de Licenciatura 
em Matemática 

 
Categoria 

Administrativa 

Pública Privada Pública Privada 

BRASIL 365 143 222 701 417 284 

NORTE 27 17 10 98 86 12 
Acre 02 02 - 03 03 - 

Amapá 03 01 02 03 01 02 

Amazonas 06 04 02 50 47 03 

Pará 06 04 02 23 20 03 

Rondônia 06 02 04 07 03 04 

Roraima 02 02 - 04 04 - 

Tocantins 02 02 - 08 08 - 

NORDESTE 63 46 17 198 171 27 
Alagoas 07 04 03 18 15 03 

Bahia 15 07 08 52 40 12 

Ceará 06 06 - 13 13 - 

Maranhão 04 03 01 36 35 01 

Paraíba 04 04 - 12 12 - 

Pernambuco 15 11 04 24 15 09 

Piauí 03 03 - 24 24 - 
Rio Grande do Norte 05 05 - 12 12 - 

Sergipe 04 02 02 07 05 02 

SUDESTE 174 44 130 241 76 165 

Espírito Santo 07 03 04 11 06 05 

Minas Gerais 45 17 28 57 23 34 

Rio de Janeiro 29 08 21 44 17 27 

São Paulo 93 16 77 129 30 99 

SUL 68 25 43 98 43 55 
Paraná 28 14 14 35 20 15 

Rio Grande do Sul 24 07 17 40 16 24 

Santa Catarina 16 04 12 23 07 16 

CENTRO-OESTE 33 11 22 66 41 25 

Distrito Federal 09 01 08 10 02 08 

Goiás 12 04 08 24 16 08 

Mato Grosso 07 03 04 20 13 07 

Mato Grosso do Sul 05 03 02 12 10 02 
Fonte: Sistema e-MEC/2013 
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Em 2010 existiam no Brasil 609 cursos de graduação para a formação de 

professores de Matemática na modalidade presencial, conforme os dados apresentados 

pelo INEP, citados anteriormente neste estudo. Em janeiro de 2013, a partir do Sistema 

e-MEC, é possível identificar a existência de 701 cursos em funcionamento no Brasil, 

oferecidos por 365 IES, sendo que 39% dessas instituições são de categoria 

administrativa pública e 61% privada, conforme aponta o Quadro 06. 

Vale ressaltar que foram identificadas 3 IES que oferecem cursos em estados 

fora de sua sede e que nem todas as IES de categoria administrativa municipal pública 

possuem gratuidade dos cursos. 

Nota-se que as regiões Sudeste e Nordeste são as que mais possuem cursos de 

Licenciatura em Matemática, concentrando 63% do total dos cursos existentes no país. 

A região Sul, que possui 5 IES a mais que a região Nordeste a oferecer o curso, 

apresenta 100 cursos a menos. Já a região Norte, apesar de possuir 27 IES que oferecem 

o curso de Licenciatura em Matemática, ou seja, dentre as regiões é a que menos possui 

instituições em que sejam oferecidos cursos de Licenciatura em Matemática, no entanto, 

apresenta 32 cursos a mais que na região Centro-Oeste que, por sua vez, possui 66 

instituições. 

Verifica-se ainda que nas regiões Norte e Nordeste a quantidade de IES públicas 

a oferecer o curso de Licenciatura em Matemática e, consequentemente, o número de 

cursos, é superior em relação às IES privadas, sendo que em casos como na região 

Norte – nos Estados do Acre, Roraima e Tocantins – e na região Nordeste – nos Estados 

do Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte – não há nenhuma IES 

privada a oferecer tais cursos, o que denota que nessas regiões as IES públicas são as 

principais responsáveis pela formação de professores de Matemática, enquanto nas 

demais regiões, sobretudo na região Sudeste, essa formação ocorre, sobretudo, através 

das IES privadas. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 04, em 2010 existiam no Brasil 

609 cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial, sendo que 355 

eram cursos realizados por instituições públicas, o que dá um percentual de 58% do 

total de cursos em atividade no país. Nas instituições privadas eram realizados 254 

cursos, ou 42%, o que significa dizer que a maioria dos cursos de Licenciatura em 
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Matemática era oferecida por instituições públicas, mesmo que a grande maioria, ou 

seja, 88%, das IES existentes no Brasil fossem privadas. 

Comparando-se os dados de 2010 apresentados pelo INEP e os dados de 2013, 

obtidos a partir do e-MEC, observa-se que 61% das IES que oferecem o curso de 

Licenciatura em Matemática são privadas. No entanto, apenas 284 cursos, ou 41%, são 

oferecidos nessa instância. Apesar das instituições públicas serem em menor número em 

relação às privadas, ou seja, 39% do total de IES que oferecem o curso em questão, 

essas instituições são responsáveis por 59% do total dos cursos de Licenciatura em 

Matemática no país. 

Pode-se inferir, a partir desses dados, que a baixa procura dos candidatos por 

esses cursos em IES privadas impediu a expansão dos cursos de Licenciatura em 

Matemática nessas instituições. O Quadro 07 aponta a relação candidato/vaga e 

ingresso em cursos de Licenciatura em Matemática nas diversas organizações 

acadêmicas. Nota-se que os centros universitários e faculdades possuem mais vagas que 

candidatos. Essas instituições são, em sua maioria, privadas. 

 

QUADRO 07 – Número de vagas oferecidas, candidatos inscritos e ingressos por processo 

seletivo nos cursos presenciais de Licenciatura em Matemática em IES 

privadas, por organização acadêmica, em 2010 

 

Universidades  

 Centros Universitários  

 Faculdades  

 

 IF e CEFET  

Vagas   Cand  Ingr.  Vagas  Cand  Ingr Vagas  Cand  Ingr  Vagas  Cand  Ingr 

19.540 44.662 12.536 4.865 2.381 889 11.157 6.936 2.765 2.203 12.949 2.023 

Fonte: Sinopse Educação Superior/INEP/2010. 

  

Por outro lado, nas universidades e IF/CEFET faltam vagas para o número de 

candidatos inscritos. Numa proporção de três candidatos por vaga nas universidades e 

seis candidatos por vaga nos IF/CEFET. Esse dado indica que há interesse pelo curso, 

mas os candidatos se mostram muito mais interessados em realizá-lo em IES públicas. 

Um dos fatores que pode influenciar nessa falta de interesse dos candidatos em 

realizar o curso de Licenciatura em Matemática em IES privadas pode ser a baixa 

remuneração daqueles que procuram realizar o curso. Segundo estudos realizados por 

Gatti (2010), entre os estudantes dos cursos de nível superior para a docência, 50,4% 

situam-se nas faixas de renda familiar média, cujo intervalo é de três a dez salários 

mínimos. A pesquisadora constatou tais dados a partir da análise da renda familiar dos 



117 

 

estudantes de cursos de licenciatura, citando ainda que a frequência de sujeitos nas 

faixas de renda acima de dez salários mínimos nesses cursos é muito escassa. 

 Neste capítulo buscou-se contextualizar a evolução dos cursos de Licenciatura 

em Matemática no Brasil, o que permitiu constatar momentos difíceis, como a ausência 

durante muito tempo de um projeto específico para formação de professores de 

Matemática, falta de valorização dos cursos de formação de professores de Matemática 

por parte da sociedade em relação a outros cursos mais “elitizados”, como os de 

engenharia e medicina, baixa remuneração paga aos docentes, entre outros fatores que 

contribuíram para um histórico de escassez desses professores para atuarem na 

educação básica, conforme já relatado. Por outro lado, verifica-se, no momento 

presente, um movimento das políticas públicas no sentido de facilitar e incentivar a 

escolha por esses cursos, tendo em vista, principalmente, a escassez de profissionais 

habilitados que queiram atuar na educação básica. 

Não foram citados neste estudo os cursos de Licenciatura em Matemática 

realizados na modalidade a distância devido entender-se que se trata de uma outra 

dinâmica de ensino e de formação, com características próprias e que não seria possível 

abrangê-los neste mesmo estudo. 

 O capítulo V apresenta um recorte a partir de 12 cursos de Licenciatura em 

Matemática distribuídos entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, a fim de se 

analisar seus projetos pedagógicos, relacionando-os com as orientações das políticas 

públicas e com o conceito de diversidade, já discutido anteriormente. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA E O TRATAMENTO 

DA DIVERSIDADE CULTURAL. O QUE INDICAM OS PROJETOS 

PEDAGÓGICOS DE CURSOS E PLANOS DE ENSINO 

 

 

 

1. A formação de professores e suas novas demandas 

 

Os levantamentos sobre a pesquisa na área de formação de professores 

realizados nos últimos anos indicam as permanências e as alterações nas temáticas que 

vêm constituindo esse campo e permitem compreender como a emergência de temáticas 

novas de pesquisa, como a aqui tratada, vão adentrando o campo e expressam as novas 

exigências para a formação dos professores.  

Esse movimento pode ser identificado no estudo realizado por André et al. 

(1999) acerca da formação de professores. As autoras utilizaram como base de dados a 

produção de teses e dissertações defendidas no período de 1990 a 1996 em Programas 

de Pós-Graduação em Educação do país e identificaram 284 trabalhos sobre formação 

de professores. Dentre esses trabalhos, 76% estavam relacionados à formação inicial, 

14,8% trataram da formação continuada e 9,2% abordaram o tema da identidade e da 

profissionalidade docente. 

Dez anos depois, André (2009) realizou um estudo comparativo sobre a mesma 

temática e verificou que no período de 1999 a 2003 o interesse pela formação docente 

demonstrado por pós-graduandos da área de Educação cresceu, alcançando 14% das 

pesquisas em relação ao levantamento realizado em 1999 que apresentou um índice de 

6%. 

O foco desses estudos também sofreu alteração. No último período observado, a 

autora percebeu que houve alteração no interesse pelas temáticas apontadas no Quadro 

08: 
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QUADRO 08 – Temáticas e percentual de produções de teses e dissertações sobre 

formação de professores defendidas em Programas de Pós-Graduação 

em Educação no período de 1999 a 2003 

TEMÁTICA PERCENTUAL 

Identidade e profissionalização docente 41% 

Formação inicial 22% 

Formação continuada 21% 

Política de Formação 4% 

Formação inicial e continuada 3% 

Outros 9% 

                        Fonte: André (2009) 

 

Uma das razões atribuída pela autora às mudanças no foco das pesquisas sobre 

formação de professores se refere à chegada ao Brasil de estudos realizados por Maurice 

Tardif, que se dedicou aos estudos sobre saberes docentes. Outra razão seria o aumento 

de produções internacionais sobre a profissionalidade docente. 

Entende-se que as pesquisas sobre identidade e profissionalidade docente fazem 

parte do núcleo de estudos sobre saberes docentes porque envolvem a construção da 

identidade profissional e, consequentemente, a profissionalidade docente. Esse processo 

de construção da identidade e profissionalidade docentes ocorre, de forma acentuada, 

no processo de formação inicial, visto que é a fase em que o futuro professor pode 

adquirir uma “bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, contextual, 

psicopedagógico e pessoal que deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa em toda 

sua complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários, 

isto é, apoiando suas ações numa fundamentação válida” (IMBERNÓN, 2002, p. 60). 

Considerando a abrangência do que se espera da formação inicial, como 

destacado na citação de Imbernón, pode-se compreender a evolução temática das 

pesquisas que tratam da formação de professores, com destaque para a constituição da 

identidade e profissionalidade docente. Tal evolução nos temas das pesquisas realizadas 

indica também a evolução do modo de ver a formação docente por parte dos 

pesquisadores. 

As novas preocupações dos pesquisadores têm razão de ser frente aos novos 

paradigmas sociais que invariavelmente incidem no âmbito da educação, suscitando um 

novo perfil de professores. Todavia, acredita-se que não apenas a área da Educação 

deve apresentar tais preocupações, traduzidas em pesquisas, mas também a área de 
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Ensino
31

 precisa ampliar os estudos realizados sobre tais questões, uma vez que o 

campo dos saberes e práticas docentes, bem como a formação do professor, entre outros 

temas ligados à docência, devem ser alvo de preocupação de todos os educadores, 

incluindo-se os professores especialistas, sobretudo aqueles que atuam na educação 

básica. 

Ao analisar as políticas públicas de currículo e de formação de professores, 

Barreto (2012) afirma que os cursos de formação docente são delineados a partir do que 

se espera que seja ensinado na educação básica e que as políticas de ensino básico ainda 

refletem as reformas curriculares ocorridas na década de 1990, quando foram lançados 

os PCNs e seus princípios, a despeito dos novos desafios educacionais. Acrescenta-se à 

afirmação da autora que os estudos já realizados acerca da docência, do currículo, das 

metodologias e concepções de ensino ainda aparecem de maneira muito acanhada em 

muitas propostas de cursos de formação de professores, conforme indicado no item 3 

deste capítulo. 

A autora enfatiza também a estreita relação entre o ensino e a formação dos 

professores, apontando que a dinâmica social, a partir de suas demandas de 

conhecimento/ensino, interfere na formação de professores. A este respeito, García 

(1999) destaca que as formas como os professores são vistos, ou seja, as concepções 

apresentadas a partir das imagens que são construídas sobre eles são definidoras dos 

cursos de formação de professores. O autor afirma que os conteúdos, métodos e 

estratégias que compõem tais cursos são concebidos a partir dessas influências. 

Sabe-se que os cursos de formação de professores têm sofrido tais influências e 

pode-se constatar esse fato ao observar a ampliação da atuação dos movimentos sociais, 

o que tem proporcionado maior abertura e visibilidade a grupos específicos, como 

negros, índios, população campesina, pessoas com necessidades especiais etc., entre 

outras situações de cunho político e econômico que também têm contribuído para as 

exigências de um ensino mais dinâmico, eficiente e equitativo no atendimento das 

necessidades dos diversos grupos e necessidades sociais, o que implica numa nova 

configuração da educação escolar. 

                                                
31 De acordo com Portaria no 9, de 23 de janeiro de 2008, emitida pela CAPES a partir da realização da 

44ª reunião de seu Conselho Superior, foi criada em seu âmbito a Grande Área Multidisciplinar e, dentro 

dela a área de Ensino de Ciências e Matemática, dentre outras que fazem parte da área de avaliação 

denominada “Ensino”. 
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Dentre essas novas demandas sociais, conforme já citado, o tratamento da 

diversidade cultural no ambiente escolar vem cada vez mais ganhando força. Em se 

tratando de uma atuação docente que leve em consideração desenvolver essa nova 

demanda, Fontenele e Lima (2007) afirmam que, devido aos professores não terem sido 

preparados para acolher a diversidade, continuam a desenvolver seu trabalho conforme 

foram acostumados, ou seja, explicando as lições, tentando manter a ordem na sala de 

aula e avaliando de acordo com as metas estabelecidas pela escola. A consequência 

dessa situação é que “os alunos não se sentem bem em serem obrigados a frequentar 

uma escola que não foi concebida para eles e [...] os professores também se sentem mal 

e se interrogam sobre o seu papel”, (Ibidem, p. 110), o que resulta em um mal estar 

educativo. 

Entende-se que as tentativas de solução para a situação indicada pelas autoras 

passam pela formação adequada dos professores, ou seja, não basta que se implantem 

políticas de inclusão de grupos marginalizados na escola regular ou a inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como aparato metodológico de 

ensino, por exemplo, o que, reconhece-se, são políticas necessárias porque fazem parte 

de uma agenda social democrática. No entanto, precisam ser implantadas considerando-

se a prévia orientação e formação dos agentes que atuarão diretamente na sua 

implementação. No caso citado, os professores. 

Como se sabe, a inclusão de estudantes com necessidades especiais nas escolas 

regulares da educação básica, conforme já relatado, ocorreu de maneira impositiva, a 

partir da LDBEN 9.394/96. Embora ocorressem discussões no âmbito geral sobre tal 

situação, a lei foi implantada sem que antes se estruturassem as escolas públicas 

regulares e seus agentes educacionais para o atendimento dessa demanda. 

Da mesma forma, a distribuição de computadores para as escolas sob a bandeira 

da democratização do acesso às TICs pelos estudantes de escolas públicas não foi 

eficiente devido à falta de preparo da maioria dos professores para utilizar essas 

ferramentas em benefício do ensino e da aprendizagem,  

Da mesma forma ocorreu a distribuição de objetos tecnológicos e de informática 

como televisores, antenas parabólicas, computadores etc.
32

 nas escolas públicas de 

                                                
32 Um dos Programas implantados pelo Governo Federal com o intuito de equipar as escolas públicas de 

educação básica com tecnologias de informação e comunicação foi o Proinfo. Inicialmente implantado 

como Programa Nacional de Informática na Educação (Portaria MEC no 522, de 9 de abril de 1997), em 

2007 passa se chamar Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Decreto no 6.300, de 12 de 
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educação básica, sob a bandeira da democratização do acesso às TICs para seus 

estudantes, sem que antes os professores fossem preparados para lidar pedagogicamente 

com tais instrumentos, culminando na “estocagem” desses equipamentos em grande 

parte das salas de aula ou sua subutilização pelos estudantes. 

Outro exemplo foi a implantação da Lei n
o
 10.639/03, que introduziu nos 

sistemas de ensino a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura 

afro-brasileira como elemento obrigatório, o que desafiou muitos professores a 

responder tal demanda para a qual não foram preparados, conforme relata Campos 

(2010), ao confessar que na ocasião de sua graduação em História, nos anos 1980, teve 

contato com um currículo eurocêntrico e prioritariamente composto por disciplinas de 

História do Brasil, e que foram outras experiências pessoais que favoreceram seu 

trabalho frente ao cumprimento da citada Lei.  

Ou seja, o poder público acerta na implantação de políticas necessárias e 

condizentes com as demandas sociais, mas erra por não considerar a formação adequada 

de professores para lidar com as novas situações em sala de aula. 

Algumas dessas situações, como a maior abrangência dos direitos humanos e do 

conceito de cidadania, o maior acesso da população à informação, a busca pelo 

reconhecimento das diferenças e maior participação dos sujeitos marginalizados nos 

setores sociais, as grandes transformações sociais decorrentes do fenômeno da 

globalização, entre outras, passaram a exigir uma nova forma de atuação também nas 

escolas, ou seja, a necessidade de docentes que consigam relacionar a matéria de ensino 

com o conteúdo das exigências sociais. Desse modo, a dinâmica educacional, entendida 

como um processo contínuo de aquisição de aprendizagens, valores, consciência, 

atitudes, ideias etc., necessita se adequar a esse novo paradigma. 

Frente a tais exigências quanto à inserção dessas novas abordagens no currículo 

escolar, Fontenele e Lima (2007) afirmam que, embora a escola receba a cada dia um 

público cada vez mais heterogêneo, continua recorrendo a um “currículo monocultural, 

impermeável aos saberes, histórias e contribuições dos diversos grupos culturais” 

(Ibidem, p. 110), apresentando dificuldades para lidar com esse novo público diverso. 

Supondo a imposição de uma política voltada para o tratamento da diversidade 

cultural nas escolas, no caso de um embate de interesses e de uma dinâmica 

                                                                                                                                          
dezembro de 2007). Somente em sua segunda versão prevê a promoção da “capacitação dos agentes 

educacionais envolvidos nas ações do Programa”. (At. 1º, inciso III) 
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verticalizada, uma das prováveis consequências seria a recusa, por parte dos 

professores, da aceitação do campo da diversidade cultural como um elemento legítimo, 

a fazer parte do currículo da escola. 

Tal situação inibiria um olhar sobre o fato de que as questões relativas à 

diversidade cultural naturalmente fazem parte do cotidiano de todas as pessoas, 

sobretudo do povo brasileiro, que foi originado a partir da junção de etnias e culturas 

tão diferentes entre si como os europeus, africanos e indígenas. Ou seja, inibiria a visão 

desses professores sobre o fato de que o Brasil possui uma sociedade multicultural por 

excelência. 

Neste sentido, acredita-se que antes de implantar uma política pública voltada 

para o tratamento da diversidade no âmbito escolar, que seja de fato capaz de provocar 

mudanças de concepções entre os educadores e na sociedade como um todo, se faz 

necessário considerar a situação em que se encontram os professores em relação às suas 

concepções acerca desse novo paradigma, bem como avaliar se a formação inicial de 

professores tem proporcionado a aquisição de saberes necessários à sua 

profissionalidade, capazes de lhes auxiliar no trabalho com a diversidade cultural do 

público escolar, legitimando, assim, as políticas implantadas no âmbito da e para a 

escola.  

A esse respeito, Teixeira destaca as implicações das relações de poder no 

processo de elaboração e implantação das políticas públicas: 

 

As políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e 

implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do 

poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o 

papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de 
custos e benefícios sociais. Como o poder é uma relação social que 

envolve vários atores com projetos e interesses diferenciados e até 

contraditórios, há necessidade de mediações sociais e institucionais, 
para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas 

públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. (2002, p. 2) 

 

O autor defende que a implantação de políticas públicas é permeada pelas 

relações de poder e luta por interesses entre as camadas sociais, refletindo as diferentes 

visões de mundo entre as classes. Sob a justificativa de que tais políticas visam 

responder às demandas dos setores sociais, sobretudo dos mais marginalizados, o 

atendimento a essas demandas tem maiores chances de se concretizar pela pressão e 
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mobilização social, que, conforme já se presenciou ao longo da história do Brasil, é 

capaz de influenciar as agendas políticas de Governo. 

Esses fatos fortalecem a ideia apresentada neste estudo em defesa da 

implantação de políticas que visem o acolhimento da diversidade, como, por exemplo, 

aquelas que já foram destacadas no capítulo III, tomando-se como base o entendimento 

dos professores e dos responsáveis pela elaboração dos currículos escolares sobre a 

importância dessa temática no âmbito da escola para que sejam capazes de influenciar 

ações políticas a partir dos resultados obtidos acerca desse entendimento. 

Neste sentido, este capítulo visa identificar como equipes de elaboração dos 

currículos dos cursos de formação de professores e os próprios professores 

compreendem a inserção das temáticas ligadas à diversidade cultural nas dinâmicas 

escolares. Para tanto, utilizou-se como base para coleta de dados a análise documental 

de projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura em Matemática e planos de ensino 

das disciplinas que compõem tais cursos. 

Antes de iniciar a análise desses documentos, vale uma breve apresentação, à luz 

de alguns estudiosos como Lima (2009) e Tardif (2010), acerca da importância dos 

saberes docentes a serem constituídos durante a formação inicial que podem auxiliar no 

trabalho de professores ao se defrontarem com a diversidade cultural presente no 

ambiente escolar. 

 

 

2. A formação inicial de professores: saberes docentes e educação para a 

diversidade cultural 

 

Lima (2009) defende que os saberes que fundamentam a profissionalidade 

docente e que são constituídos, sobretudo, durante a formação inicial, são um 

importante aliado no trabalho de professores ao se considerar a diversidade cultural 

presente na sala de aula. A autora considera três dimensões essenciais para a formação 

de professores sob a perspectiva inter/multicultural: os conteúdos, as metodologias e a 

sensibilidade.  

A autora analisa essas três dimensões baseada na perspectiva de incorporação da 

Didática enquanto disciplina possuidora de um papel essencial no currículo dos cursos 

de formação de professores.  Entende, também, que tal disciplina se mostra como uma 
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das responsáveis pela organização do processo de ensino, de modo a garantir a 

aprendizagem dos estudantes, bem como outras disciplinas, como Prática de Ensino e 

Estágio Supervisionado. 

Desta forma, o domínio dos conteúdos seria constituído a partir de três conjuntos 

de conteúdos a serem trabalhados nessas disciplinas: a) as bases teóricas do pensamento 

pedagógico e suas relações com o ensino e com o pensamento apresentado por outras 

disciplinas consideradas “de fundamentos”, como a Filosofia da Educação, a Sociologia 

da Educação, a Psicologia da Educação, entre outras; b) temas mobilizadores, como: 

cotidiano escolar, saber docente e cultura(s); e c) conhecimentos técnicos acerca do 

processo de ensino. Neste caso, a autora cita como exemplos aqueles que envolvem a 

elaboração de diferentes tipos de planejamento, a relação professor-estudante-

conhecimento, a gestão de sala de aula etc. Segundo a autora, esses três conjuntos de 

conteúdos podem auxiliar na “construção de diferentes alternativas de organização do 

processo de ensino, de modo a garantir a aprendizagem dos(as) alunos(as)” (LIMA, 

2009, p. 172). 

A segunda dimensão para a formação docente sob a perspectiva 

inter/multicultural seria o domínio das metodologias, que estaria também relacionado ao 

domínio dos conteúdos, não fosse sua intenção em enfatizar tal dimensão. Segundo a 

autora, 

 

o tratamento de temas como cotidiano escolar, saber docente e 

cultura(s) exige a adoção de alternativas metodológicas que consigam 

envolver o(as) alunos(as) não só cognitivamente, mas que favoreçam 
o estabelecimento de relações entre o campo de construção teórica e a 

realidade educacional. (Ibidem, p. 173) 

 

Apoiada em pesquisadores como Cortesão e Stoer (1999) e Perrenoud (1999), a 

autora enfatiza que a perspectiva metodológica deve considerar dispositivos de 

diferenciação pedagógica, por se mostrar comprometida com a diversidade e a 

construção da relação entre as culturas, o que lança um alerta sobre a ideia enganosa de 

que o ensino democrático deve ser igual. 

A terceira dimensão seria o domínio da sensibilidade, relacionado ao professor 

que “efetivamente se importa com todos os seus alunos e acredita que todos eles podem 

e precisam aprender” (LIMA, 2006 apud LIMA, 2009, p. 173). Tal domínio seria 

transversal aos outros dois: domínio de conteúdos e domínio das metodologias. 
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A autora enfatiza, no entanto, que apenas uma disciplina de Didática no 

currículo de formação inicial não conseguiria dar conta da extensão e complexidade 

desses domínios. 

Como base na abordagem de Lima (2009), pode-se perceber que a temática da 

diversidade cultural não necessariamente deve ser tratada como um conteúdo específico 

ou uma disciplina a mais nos currículos do curso de formação de professores. Pelas 

concepções apresentadas pela autora, disciplinas como a Didática são possuidoras de 

ementas condizentes com a formação de professores a partir da perspectiva da 

diversidade cultural, tornando-se capazes de promover a constituição de saberes 

necessários para o desenvolvimento de um trabalho sob a perspectiva da diversidade 

cultural. 

Como destacado no capítulo IV deste estudo, a formação inicial de professores 

para atuar na educação básica no Brasil sofreu várias modificações ao longo dos anos. 

Somente a partir da década de 1930 é que se dá a formação específica de licenciados 

para atuar no ensino secundário, uma vez que os cursos de bacharelado passaram a 

oferecer mais um ano de estudos em disciplinas do núcleo pedagógico, chamado de 

Curso de Didática. 

Esse modelo perdurou por muitos anos. No caso da Matemática, houve maior 

abertura dos cursos de licenciatura a partir do ano de 2001, quando os cursos 

começaram a considerar as DCNs, ficando o ranço do modelo 3 + 1, apresentado no 

Decreto n
o
 1.190/39, que perdura até os dias atuais, uma vez que muitos cursos 

estruturam suas propostas pedagógicas apresentando um mínimo de disciplinas do eixo 

pedagógico, nucleando-as, ou seja, deixando, na maioria das vezes, a possibilidade de 

serem cursadas nos períodos finais do curso, conforme será apresentado na análise dos 

PPCs. 

Ao concordar com Lima (Ibidem) quanto à importância de um núcleo de estudos 

de fundamentação didático-pedagógica
33

 existente na estrutura curricular dos cursos de 

todas as licenciaturas e não só na Licenciatura em Matemática, ressalta-se que esses 

estudos devem se dar ao longo do curso, de forma interdisciplinar e que todos os 

professores formadores, inclusive aqueles responsáveis por disciplinas específicas da 

área de conhecimento do curso, apresentem atitudes, posturas, olhares e, por 

conseguinte, uma dinâmica de aula que considere a perspectiva de uma educação para a 

                                                
33 Em referência ao eixo da Didática e disciplinas afins, defendido por Lima (2009). 
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diversidade cultural (CANEN; XAVIER, 2011). A ideia é que não fique, assim, apenas 

a cargo dos professores das disciplinas pedagógicas/didáticas a responsabilidade pela 

formação de futuros professores sobre tal perspectiva, uma vez que todos os docentes do 

curso fazem parte do mesmo grupo de formadores. 

Neste sentido, é necessário observar criticamente as propostas curriculares 

apresentadas pelos cursos de formação de professores, à luz das novas exigências 

sociais e dos parâmetros de democracia e cidadania. Desta forma, concorda-se com 

Gatti (2010) quando aponta que atualmente enfrenta-se graves problemas em relação às 

aprendizagens escolares de maneira geral, o que tem se estendido não só aos anos 

iniciais da escolaridade, mas também e cada vez mais no âmbito das licenciaturas. Esses 

problemas, segundo a autora, têm sido atribuídos tanto às estruturas institucionais que 

abrigam tais cursos quanto aos seus currículos e conteúdos formativos. 

Pode-se compreender a complexidade da situação a partir da indicação dos 

múltiplos fatores citados pela autora e que resultam na situação apresentada: 

 

As políticas educacionais postas em ação, o financiamento da 

educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, 
hábitos estruturados, a naturalização em nossa sociedade da situação 

crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as 

formas de estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as 

condições sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das 
camadas populacionais menos favorecidas (os “sem voz”) e, também, 

a condição do professorado: sua formação inicial e continuada, os 

planos de carreira e salário dos docentes da educação básica, as 
condições de trabalho nas escolas. (Ibidem, p. 1359) 

  

Pela visão da autora, são muitos os fatores que interferem no sucesso do ensino 

e, consequentemente, na aprendizagem dos estudantes. Ao mesmo tempo em que houve 

a ampliação do acesso ao ensino, ampliaram-se também as exigências por um ensino de 

qualidade e que atenda às demandas da diversidade cultural. 

Quanto a essa questão, Lima (2009) se refere a uma suposta democratização do 

acesso ao ensino, suposta porque de quase nada adianta inserir os estudantes na escola 

se não há a garantia de sua aprendizagem.  

A autora destaca ainda que a escola pública brasileira não incorporou 

efetivamente as demandas das classes populares a partir dessa democratização do ensino 

e que grande parte dos docentes, gestores e demais funcionários das escolas continuam a 

lamentar pela má qualidade da “clientela” que agora passam a receber, rotulando os 
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estudantes como “mal-educados, agressivos, violentos, desinteressados, oriundos de 

famílias desestruturadas, de lares desfeitos, de mães que trabalham fora e não têm mais 

tempo de dar atenção/educação aos filhos” (LIMA, 2009, p. 170). 

Neste sentido, a autora defende que todos os estudantes, independente de sua 

condição social ou cultural podem e devem aprender. Para isso, é necessário que a 

escola incorpore as “contribuições das diferentes tradições culturais trazidas pelos 

alunos, abrindo espaço para a revisão crítica da cultura escolar, de seus rituais, normas, 

valores, concepções” (Ibidem, p. 171). 

Quanto a essa questão, Canen e Oliveira entendem que a educação e a formação 

de professores em sociedades, por elas chamadas de multiculturais e desiguais, como é 

o caso do Brasil, passam a adotar o “multiculturalismo crítico como horizonte 

norteador” (2002, p. 61) e isso significa buscar incorporar nos discursos curriculares e 

nas práticas discursivas as noções de identidade como construções sempre provisórias, 

contingentes e inacabadas. 

As autoras nos localizam quanto à difícil missão posta à escola enquanto agência 

educacional, visto que seus agentes, e em especial os professores, necessitam incorporar 

novos conceitos que durante toda a história de existência do país foram apresentados de 

forma contrária ao contexto em que hoje criticamente se apresenta. 

Quanto a essa questão, ao investigarem a atuação de professores a partir de uma 

pesquisa realizada pela OECD em 2009, denominada Teaching and Learnin 

International Survey-Talis, e que teve como foco o contexto da diversidade, Burns e 

Shadoian-Gersing (2010) notaram que os professores são favoráveis ao ensino no qual 

os alunos participam ativamente no processo de aquisição de seu aprendizado, ou seja, 

do ensino “construtivista”, como apontam as autoras, em vez do “ensino tradicional”. 

No entanto, as autoras afirmam que aquilo no qual os professores acreditam não é o 

mesmo que acontece em sala de aula. 

 

Quando os professores relatam suas práticas de ensino, isto é, o que 

eles realmente fazem durante a aula, eles fazem uso de atividades mais 
ligadas ao ensino tradicional (por exemplo, ao escrever na lousa quais 

são os objetivos da lição a ser ministrada, relembrar as lições passadas 

e corrigir a lição de casa) do que as atividades que refletem um ensino 
construtivista (trabalhar com um número menor de alunos em sala de 

aula, encorajar os alunos a fazerem uma auto-avaliação e a participar 

do planejamento das aulas, criar algo ou debater assuntos 

considerados importantes). ( BURNS; SHADOIAN-GERSING, 2010, 
p. 28. Tradução livre) 
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As constatações das autoras parecem se direcionar para a questão da constituição 

dos saberes docentes. Ou seja, os professores sabem que existem novas abordagens de 

ensino e até acreditam nelas, mas não conseguem romper com o modelo para o qual 

foram formados porque lhes falta a mobilização de novos saberes docentes e até mesmo 

condições que facilitem a aprendizagem e também o compartilhamento desses novos 

saberes com a equipe escolar. 

A esse respeito, García (1999) defende que, assim como nas demais profissões, 

também na docência se faz necessário assegurar que os profissionais que a exercem 

dominem adequadamente a ciência, a técnica e a sua arte, ou seja, que possuam 

competência profissional. O autor afirma que o processo de aprender a ensinar não deve 

ser homogêneo, aplicado a todos os sujeitos sem que sejam consideradas as 

características pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais, entre outras, inerentes a 

cada pessoa, o que desencadeia o desenvolvimento de suas próprias capacidades e 

potencialidades. 

Ora, se há um consenso entre educadores de que é importante que o processo de 

aprendizagem no âmbito geral ocorra como descrito pelo autor, ou seja, no processo de 

formação docente, o mesmo processo deve ser viabilizado pelos docentes durante a 

formação de professores em formação, uma vez que este também se constitui como um 

grupo heterogêneo em busca de novas aprendizagens. 

Se os professores não tiverem oportunidade de vivenciar uma formação 

profissional com base nessas perspectivas, é muito provável que não consigam 

constituir saberes necessários para lidar com a heterogeneidade ou diversidade cultural 

no momento de atuar profissionalmente e, assim, também não consigam promover a 

formação de outros indivíduos, distanciando-se de sua função enquanto educadores. 

A esse respeito, vale considerar os estudos empreendidos por Maurice Tardif, 

que aborda de maneira ampla o conceito de saberes docentes, o qual “engloba os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos 

docentes, ou seja, aquilo que muitas vezes chamamos de saber, saber-fazer e de saber-

ser” (TARDIF, 2010, p. 60). O autor parece referir-se ao Relatório de Jacques Delors 

(2010) que orienta os educadores a Aprender a Conhecer; Aprender a Fazer; Aprender 

a Ser. 
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De maneira específica, Tardif fala de um saber social a ser constituído pelos 

professores. Tal saber se baseia no saber produzido entre diversos grupos e seus objetos 

são sociais, ou seja, são práticas sociais, diferentemente do objeto de um operário de 

uma indústria que trabalha com apenas um objeto. No caso do professor, 

  

[...] ele trabalha com sujeitos e em função de um projeto: transformar 
os alunos, educá-los e instruí-los. [...] Portanto, o saber não é uma 

substância ou um conteúdo fechado em si mesmo; ele se manifesta 

através de relações complexas entre o professor e seus alunos. Por 
conseguinte, é preciso inscrever no próprio cerne do saber dos 

professores a relação com o outro, e, principalmente, com esse outro 

coletivo representado por uma turma de alunos. (2010, p. 13) 

 

O autor nos remete a pensar que os conteúdos de ensino aglutinam saberes 

culturalmente acumulados pelas sociedades, saberes que permitem a sua interação com 

o outro e saberes ligados a valores e à ética enquanto elementos formativos da pessoa. 

Acredita-se, assim, que isso se constitui numa tríade para a formação docente, pois no 

exercício da profissão os professores precisam possuir conhecimentos específicos 

acerca da matéria que lecionam e das metodologias para assegurar a aprendizagem dos 

estudantes acerca desses conteúdos, mas não apenas isso, necessitam também saber 

relacionar-se e comunicar-se de forma eficiente com os estudantes, uma vez que a 

interação e a linguagem são dos elementos os mais utilizados no processo educativo; e, 

por fim, mas não menos importante, se faz necessário que o professor conheça as 

dificuldades, qualidades, ritmos, crenças, valores, medos, expectativas, atitudes etc. de 

cada estudante que está sob sua responsabilidade, pois o sucesso ou fracasso do ensino 

que emprega na turma também possui relação com tais situações. 

Ao afirmar que o saber dos professores é um saber social porque o que os 

professores ensinam e sua maneira de ensinar sofre influências do tempo e das 

mudanças sociais, Tardif cita que “no campo da pedagogia, o que era verdadeiro, útil e 

bom ontem já não o é mais hoje” (Ibidem, p. 13). Sabe-se que tal fato se dá em qualquer 

ciência que evolui; sendo a Pedagogia uma ciência, não poderia ser diferente. No 

entanto, o autor não atribui tais mudanças à evolução científica do campo da Pedagogia, 

porque constata que os professores ao citarem os saberes necessários à profissão se 

referem muito pouco aos conhecimentos teóricos obtidos durante sua formação inicial. 

Daí a defesa do autor em relacionar a Pedagogia, assim como a Didática, a 

aprendizagem e o ensino a 
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[...] construções sociais cujos conteúdos, formas e modalidades 
dependem intimamente da história de uma sociedade, de sua cultura 

legítima e de suas culturas (técnicas, humanistas, científicas, 

populares etc.), de seus poderes e contrapoderes, das hierarquias que 
predominam na educação formal e informal etc. (TARDIF, 2010, p. 

14) 

 

O tempo e as mudanças sociais, segundo o autor, influenciam diretamente na 

aquisição dos saberes docentes, porque os saberes utilizados pelos professores no 

exercício da profissão não são constituídos somente a partir de sua formação inicial, 

mas se fundamentam nas suas experiências de vida e nas experiências adquiridas no 

ofício de professor, enfatizando a natureza social do saber profissional, já que os 

diversos saberes produzidos pelos professores não são todos produzidos diretamente por 

eles, mas provêm de lugares sociais diferentes da carreira propriamente dita ou 

adquiridos em ambientes de formação. 

Quanto à aquisição desses saberes, Tardif (2010) observa que, ao se referirem 

aos saberes profissionais que possuem, os professores citam os conhecimentos da 

matéria que ensinam, do conhecimento sobre o planejamento e organização das aulas, 

conhecimentos acerca dos princípios educacionais e dos sistemas de ensino, fazem 

comentários sobre o valor e utilidade dos programas e livros didáticos, assim como 

citam diversas habilidades e atitudes (gostar de trabalhar com jovens ou crianças, ser 

capaz de seduzir as turmas, partir das experiências dos estudantes, possuir uma 

personalidade que os atrai, autoquestionar-se etc.), ou seja, “destacam a sua experiência 

na profissão como fonte primeira de sua competência, de seu ‘saber-ensinar’”. (Ibidem, 

p. 61) 

O autor afirma que tais saberes, citados pelos professores como aqueles que dão 

base ao ensino por eles desenvolvidos, 

 

Não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de um 

conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande diversidade 

de objetos, de questões, de problemas que estão todos relacionados 
com seu trabalho. Além disso, não correspondem, ou pelo menos 

muito pouco aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade e 

produzidos pela pesquisa na área da Educação: para os professores de 
profissão, a experiência de trabalho parece ser a fonte privilegiada de 

seu saber-ensinar. (Ibidem, p. 61) 
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Tardif chama a atenção para a importância que os professores atribuem aos 

fatores cognitivos (personalidade, talentos diversos, entusiasmo, vivacidade, amor às 

crianças etc.) como aqueles que servem de base para o ensino. As constatações obtidas 

pelo autor acerca dos saberes que os professores reconhecem como necessários ou úteis 

à sua profissão revelam que todos os saberes citados, de alguma forma, estão presentes 

nos currículos de formação de professores, no entanto, não é nesse espaço que eles são 

constituídos efetivamente. 

Os conhecimentos relacionados à matéria de ensino, ao planejamento e 

organização das aulas, aos princípios educacionais e sistemas de ensino fazem parte da 

maioria das propostas pedagógicas de cursos de formação de professores, conforme será 

apresentado no item 3 deste capítulo. 

O fato de gostar de trabalhar com uma determinada faixa etária pode estar 

relacionado às experiências de vida. No entanto, deve-se considerar também a validade 

dos conhecimentos que tratam do desenvolvimento humano e das metodologias de 

ensino, abordagens que são exploradas na maioria dos cursos de formação de 

professores. 

Por fim, buscar seduzir os estudantes e possuir uma personalidade que os atraia 

compõe a gama de saberes que mais se aproximam da competência pessoal, porque 

dependem do tipo de personalidade de cada professor. Todavia, a utilização de métodos 

de ensino eficientes, que sejam apropriados a cada objeto de ensino e estilo da turma, 

podem garantir que o mais tímido ou o mais rabugento dos professores desenvolva uma 

aula que atraia a atenção dos estudantes do início ao fim. Por outro lado, o mais 

entusiasta ou atraente dos professores pode garantir a atenção da turma sem que 

necessariamente esteja comunicando algo favorável à sua formação. 

É importante enfatizar que não podemos generalizar as situações e que os 

saberes apontados pelo professores, segundo Tardif (2010), poderiam ou deveriam ter 

sido constituídos nos estabelecimentos de formação de professores ou durante os 

estágios, e não necessariamente a partir de outras fontes de aquisição como “o ambiente 

de vida”, a “educação no sentido lato”, com a “utilização de ‘ferramentas’ dos 

professores: livros didáticos, cadernos de exercícios etc.” (Ibidem, p. 63). 

O autor chega a constatar, a partir de suas pesquisas, que os professores “são 

sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos ao seu ofício” (Ibidem, p. 237) 

e que a prática dos professores, ou seja, seu trabalho cotidiano, “não é somente um lugar 
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de aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço de produção, de 

transformação e de mobilização de saberes que lhe são próprios.” 

Essas duas afirmações, segundo o autor, mudam completamente o rumo das 

pesquisas universitárias sobre a formação docente porque o professor sai da condição de 

objeto de pesquisa e passa a ocupar o papel de sujeito do seu próprio conhecimento. 

Sendo assim, deixam de ser tratados como “cobaias, estatísticas ou objetos de pesquisa, 

mas como colaboradores e até como co-pesquisadores” (TARDIF, 2010, p. 238). 

Com base nessas perspectivas, o autor sugere algumas mudanças nos enfoques 

dos cursos de formação de professores, como: a) que os professores tenham o direito de 

atuar sobre sua própria formação profissional, ou seja, que juntamente com outros atores 

da educação possam determinar seus conteúdos e formas; b) basear a formação de 

professores a partir de lógicas profissionais e não disciplinares, uma vez que o trabalho 

docente exige conhecimentos específicos a sua profissão e deles oriundos; e c) abrir 

espaço para uma lógica de formação profissional baseada na análise das práticas, tarefas 

e conhecimentos dos professores de profissão. 

Um exemplo aproximado ao que o autor sugere é o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, coordenado pela CAPES, que envolve 

estudantes dos cursos de licenciatura e professores que atuam na educação básica no 

intuito de que as escolas públicas mobilizem seus professores como co-formadores de 

estudantes, na condição de protagonistas no processo de formação de futuros 

professores, assim como os estudantes tenham oportunidade de adquirir experiências 

metodológicas, tecnológicas e de práticas docentes, buscando superar problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem. 

Pelas palavras do autor, entende-se que falar de saberes docentes implica, numa 

primeira instância, compreender o sujeito docente, sua trajetória pessoal, seus objetivos 

profissionais, suas expectativas de atuação, entre outros aspectos que influenciam na 

natureza, caráter e forma de aquisição desses saberes. Com isso, enfatiza-se a 

importância de se desenvolver saberes docentes pertinentes, que acompanhem o 

desenvolvimento dos professores, da sociedade e dos estudantes. 

Para desempenhar a função docente de maneira eficiente, é necessário que o 

professor constitua saberes relativos à sua profissão, conforme discutido neste item. O 

próximo item apresenta como esses saberes estão expressos nos projetos pedagógicos de 
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cursos de Licenciatura em Matemática e nos planos de ensino dos professores desses 

cursos. 

 

 

3. Os projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura em Matemática e a temática 

da diversidade cultural 

 

No capítulo IV foi apresentado o contexto da formação de professores de 

Matemática no Brasil, perpassando a origem dos primeiros cursos superiores de 

Matemática até chegar-se ao momento atual, em que, apesar da expansão do número de 

cursos de formação de professores de Matemática, persiste a escassez de professores 

para atuar nessa disciplina, sobretudo na educação básica. 

Observou-se que ao longo desse período ocorreram três importantes fases que 

marcaram a história da formação de professores de Matemática no Brasil. A primeira 

delas pontuada pela ausência de professores com conhecimentos sobre docência, uma 

vez que as aulas de Matemática eram desenvolvidas por agentes militares, engenheiros 

ou profissionais de outras áreas que possuíam conhecimentos específicos do campo da 

Matemática e alguma aptidão para o ensino. 

A segunda fase caracterizou-se pela configuração dos primeiros cursos 

superiores voltados para a formação de professores de Matemática. Ou seja, a criação 

das primeiras licenciaturas e a inserção de disciplinas de cunho pedagógico nos 

programas curriculares desses cursos. Esta fase ficou ainda marcada pela influência de 

professores estrangeiros que auxiliaram os programas brasileiros na elaboração dos 

primeiros cursos de formação de professores de Matemática, ao que se poderia 

caracterizar como formação de matemáticos professores ou de professores matemáticos, 

dada a configuração desses cursos, compostos prioritariamente para a formação de 

bacharéis em Matemática. 

Por fim, a terceira fase apresenta-se como um momento de reconfiguração dos 

cursos de formação de professores de Matemática a partir das normatizações trazidas 

pela atual LDB e pelas DCNs voltadas para as licenciaturas. Além de enfatizar o foco 

desses cursos para a docência da educação básica, esses dois documentos sinalizaram a 

importância do atendimento às novas demandas sociais, ou seja, a democratização do 
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acesso à educação escolar e, em seu bojo, as exigências de um ensino de qualidade e de 

atendimento à diversidade cultural. 

Apesar de se reconhecer a importância e a abrangência dos estudos acerca do 

planejamento e do currículo, discutidos por Sacristán e Gómez (1998), Sacristán (2000), 

Arroyo (2011), entre outros autores, os conceitos serão explorados à medida que forem 

surgindo questões a eles relacionadas, com o intuito de ter como enfoque as discussões 

do núcleo desta pesquisa, que é formação de professores de Matemática e o tratamento 

da diversidade cultural no âmbito da escola. 

 

3.1 Contextualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em 

Matemática 

Considerando-se as abordagens teóricas empreendidas ao longo deste estudo, 

realizou-se uma análise documental sobre uma amostra de 12 projetos pedagógicos de 

cursos de Licenciatura em Matemática realizados na modalidade presencial e em IES de 

categorias administrativas públicas e privadas e das seguintes organizações acadêmicas: 

Universidade, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Centro 

Universitário e Faculdade, com o intuito de tornar o estudo abrangente. 

Através do Sistema e-MEC, foram localizados todos os cursos de Licenciatura 

em Matemática em funcionamento no país e passou-se a visitar seus sites na Internet. 

Com tal procedimento foi possível obter nove projetos pedagógicos de cursos de 

Licenciatura em Matemática. Outras três instituições disponibilizaram tais documentos 

no modo eletrônico ou impresso, visto que não constavam em seus sites. 

Vale ressaltar que, apesar da LDBEN, em seu Art. 47, § 1º apontar que todas as 

Instituições de Educação Superior devem informar aos interessados sobre os programas 

dos cursos por elas realizados, assim como duração, requisitos, qualificação dos 

professores, recursos disponíveis, critérios de avaliação e demais componentes 

curriculares, ou seja, que disponibilizem aos interessados o máximo de informações 

acerca dos cursos oferecidos, a maioria dessas informações não consta nos sites dos 

programas. 

Embora as IES sejam avaliadas pelo Ministério da Educação/INEP, 

considerando-se o referido Artigo da LDB, grande parte das instituições observadas 

parece ignorar os critérios avaliativos, uma vez que as informações divulgadas se 

resumem aos objetivos e duração do curso, modalidades e turnos de funcionamento e 
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programa resumido de disciplinas; no caso das IES privadas, é dada certa ênfase aos 

valores das mensalidades, o que evidencia a falta de transparência desses cursos junto 

aos interessados. 

Neste estudo abordaram-se os cursos em funcionamento nas diversas 

organizações acadêmicas. O Quadro 09 apresenta os dados referentes ao número de 

cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial oferecidos pelos três 

estados que fazem parte da pesquisa, bem como as características das IES que os 

oferecem. 

 

QUADRO 09 – Quantidade de cursos de Licenciatura em Matemática oferecidos na 

modalidade presencial nos Estados do Pará, Mato Grosso e São Paulo, 

por organização acadêmica e gratuidade 

 

ESTADO 

 

TOTAL 

DE 

CURSOS 

TOTAL DE 

IES QUE 

OFERECEM 

O CURSO 

TOTAL DE IES QUE 

OFERECEM O CURSO 

POR ORG. ADM. 

 

GRATUIDADE DO 

CURSO 

PÚBLICAS PRIVADAS SIM NÃO 

São Paulo 129 93 16 77 24 105 

Mato Grosso 20 07 03 04 07 13 

Pará 23 06 04 02 20 03 
Fonte: e-MEC/2013 

 

Pode-se observar que o Estado do Pará possui ao todo seis instituições que 

oferecem o curso de Licenciatura em Matemática, sendo que quatro dessas instituições 

são de categoria administrativa pública. No Estado do Mato Grosso, sete IES oferecem 

o mesmo curso em três instituições públicas e em quatro privadas, sendo que 65% dos 

cursos de Licenciatura em Matemática oferecidos no Estado são pagos. Vale destacar 

que apesar do Estado do Pará possuir apenas seis IES que oferecem o curso, ou seja, 

uma instituição a menos que no Estado do Mato Grosso, oferece três cursos a mais que 

tal Estado. 

 Já em São Paulo, das 93 IES que oferecem o curso de Licenciatura em 

Matemática, 16 são públicas e 77 são privadas, ressaltando-se que, quanto à gratuidade 

desses cursos, 81% são pagos. Também verificou-se que os respectivos dados 

relacionados às regiões as quais pertencem tais Estados apresentam percentuais 

aproximados, o que indica que se trata de uma amostra condizente, pelo fato desses 

Estados não apresentarem grandes distorções entre a sua realidade e a de sua região. 

Quando observada a gratuidade dos cursos de Licenciaturas em Matemática nos 

Estados, se revela que, apesar do fomento na implantação de políticas públicas para a 
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formação de professores para as licenciaturas, o oferecimento do referido curso no 

Estado de São Paulo, bem como no Estado do Mato Grosso, ainda é desenvolvido em 

sua maioria por instituições privadas, sendo que a gratuidade desses cursos também não 

ocorre a contento, o que pode dificultar na ampliação da quantidade de professores 

formados para a disciplina de Matemática, conforme as necessidades atuais do país. 

No Quadro 10 são apresentadas as 12 instituições investigadas, o que 

corresponde a 3% das IES do país que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática 

na modalidade presencial. Considerando-se os três Estados investigados, tem-se um 

total de 11% das IES a eles pertencentes, sendo que a amostra equivale a 50% da IES do 

Pará, 28% do Mato Grosso e 7% de São Paulo, nesse âmbito. 

A amostra buscou ainda abranger diversas organizações acadêmicas: 

Universidade (09), Centro Universitário (01), Faculdade (01) e Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (01), nas duas esferas administrativas (pública e 

privada). Ressalta-se que a amostra consta de mais universidades que outra organização 

acadêmica, e mais instituições públicas que privadas, devido ao critério de 

disponibilidade dos PPCs e pelo fato das IES selecionadas se configurarem como de 

ampla abrangência quanto ao ensino e pesquisa realizados pela maioria. 

Optou-se por não omitir o nome das IES investigadas por se entender que todas 

as informações aqui relatadas são de caráter público, somando-se às intenções do 

presente estudo que é divulgar as propostas pedagógicas que apresentam eixos de 

saberes consolidados, uma vez que tais eixos fundamentam o trabalho docente também 

no campo da diversidade cultural, conforme apontado por Lima (2009). 

Também cabe ressaltar que algumas IES participantes da amostra, as quais 

possuíam mais de um curso de Licenciatura em Matemática, tiveram analisados apenas 

um desses cursos. A escolha pelo curso se deu prioritariamente por aquele ofertado no 

município sede da IES. A exceção se deu na UNEMAT (curso realizado no Campus 

Universitário de Cáceres) e na UNESP (Campus Rio Claro). 
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QUADRO 10 – IES participantes do estudo e dados referentes aos cursos investigados 

quanto ao ano de início de funcionamento do curso e à quantidade de 

campus que o oferecem 

FONTE: e-MEC/2013 e sites das IES. 

* 10 campi oferecem o curso de Licenciatura em Matemática e 08 núcleos ou polos presentes em municípios do 
Estado do Pará em que não há campus da UFPA 

 

Dentre os cursos selecionados para o estudo, constam programas originados nas 

décadas de 1930 (USP), 1940 (PUCSP) e 1950 (UFPA), períodos de criação e 

consolidação dos primeiros cursos de licenciaturas no Brasil. Outros datam do final da 

década de 1950 (UNESP), 1970 (UFSCar e UFMT), 1980 (UEPA) e outros mais 

recentes, na década de 1990 (UNEMAT), 2000 (UNIFEOB), nos anos de 2006 

(UFABC), 2008 (IFSP) e 2011 (FAINTIPI), o que permitiu a análise desses cursos e 

seus PPCs à luz da evolução da Licenciatura em Matemática ao longo dos anos. 

Pode-se verificar, em relação ao oferecimento e abrangência territorial das 

instituições investigadas e aos cursos de Licenciatura em Matemática oferecidos por tais 

instituições, que há um destaque para o Estado do Pará, que em três instituições oferece 

o curso de Licenciatura em Matemática, ou seja, 50% do total de IES do Estado a 

 

 

IES 

 

 

ESTADO 

 

ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA E 

CATEGORIA 

ADMINISTRATIVA 

 

QUANTIDADE 

DE CAMPUS 

DA IES 

ANO DE 

AUTORIZAÇÃO 

DO 1º CURSO DE 

LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA 

QUANTIDADE DE 

CAMPUS A 

OFERECER O 

CURSO DE 

LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

 

UFSCar 

 

SP 

 

Universidade Federal Pública 

 

03 

 

1975 

 

02 

 

UFABC 

 

SP 

 

Universidade Federal Pública 

 

02 

 

2006 

 

01 

 

UNESP 

 

SP 

Universidade Estadual 

Pública 

 

25 

 

1959 

 

06 

 

IF/SP 

 

SP 

Instituto Federal 

Pública 

 

29 

 

2008 

 

07 

 

USP 

 

SP 

Universidade Estadual          

Pública 

 

07 

 

1934 

 

02 

 

PUC/SP 

 

SP 

Universidade Comunitária 

Privada 

 

06 

 

1942 

 

01 

 

UNIFEOB 

 

SP 

Centro Universitário 

Privada 

 

02 

 

2000 

 

01 

 

UFMT 

 

MT 

Universidade Federal 

Pública 

 

04 

 

1977 

 

03 

 

UNEMAT 

 

MT 

Universidade Estadual 

Pública 

 

11 

 

1990 

 

04 

 

UFPA 

 

PA 

 

Universidade Federal Pública 

 

11 

 

1954 

 

18* 

 

UEPA 

 

PA 

Universidade Estadual 

Pública 

 

16 

 

1989 

 

10 

 

FAINTIPI 

 

PA 

Faculdade Isolada 

Privada 

 

01 

 

2011 

 

01 
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oferecer tal curso. Eles se fazem presentes em 27 campi
34

, ou em 23 municípios dos 143 

existentes no Estado. 

Neste sentido, as três IES paraenses superam, em número de campi, os 

apresentados pelas sete IES paulistas selecionadas, que juntas somam apenas 20 campi. 

Em São Paulo, o destaque fica para a UNESP e IFSP que somam 65% dos campi a 

oferecer o curso de Licenciatura em Matemática. 

Quanto à abrangência do IFSP, constatou-se que a Instituição obteve seu 

credenciamento para realizar o curso de Licenciatura em Matemática muito 

recentemente, ou seja, em 2008, e já desenvolve tal curso em 07 campi, correspondendo 

a 37% dos cursos oferecidos por instituições públicas no Estado de São Paulo.  

Os dados levam a crer que há grande demanda pelo curso de Licenciatura em 

Matemática, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, e em determinados estados como o 

Pará. Ou seja, a maior abrangência do curso em questão ocorre nos estados/regiões 

menos favorecidos economicamente, o que condiz com os estudos realizados por Gatti 

(2010), citados anteriormente, ou seja, que esses cursos concentram estudantes nas 

faixas de renda familiar média, configurando-se como uma forte oportunidade de 

ascensão social ou econômica para essa população, o que não significa necessariamente 

que a busca por esses cursos se dá por opção profissional. 

Por outro lado, a pouca atratividade por esses cursos identificada em alguns 

Estados pode ser explicada por fatores apontados por Gatti (2009), que constata que a 

docência vem deixando de ser uma opção profissional procurada pelos jovens. Ao 

indagar estudantes do Ensino Médio sobre o curso que desejam realizar no Ensino 

Superior, a autora obteve um total de apenas 2% daqueles que pretendem cursar 

Pedagogia ou alguma licenciatura. 

Gatti cita que os estudantes associam aspectos negativos à profissão, como: 

 

[...] trabalhar muito, ser mal remunerado e ter nenhum ou quase 
nenhum reconhecimento social. Os jovens percebem o professor como 

um profissional desvalorizado, e vários deles destacam que essa 

desvalorização é excessiva no caso brasileiro, pelo “baixo salário” e 

pela “carga horária excessiva”. [...] Ao lado disso, há relatos 
afirmando que, no Brasil e atualmente, o professor passa por situações 

humilhantes, seja pela falta de interesse e respeito demonstrada pelos 

                                                
34 Vale ressaltar que as três IES investigadas possuem o curso de Licenciatura em Matemática no 

município de Belém. A UFPA e a UEPA também oferecem o curso nos municípios de Altamira e 

Marabá. Nos demais campi não se fazem presentes no mesmo município. 
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alunos, seja pelas ameaças ou agressões mais graves que 

eventualmente sofre. (2009, p. 35) 

 

Ou seja, frente às múltiplas opções profissionais demandadas pelo mercado atual 

e em consequência da desvalorização da carreira docente, esta acaba sendo uma das 

últimas opções dos jovens. 

No Quadro 11 é apontado com mais especificidade o perfil dos cursos 

selecionados para este estudo, em relação à sua duração, à carga horária e ao número de 

disciplinas oferecidas. A organização do referido Quadro segue a ordem de criação do 

curso, levando em consideração que não se tem a intenção de traçar comparações entre 

Estados ou IES, mas identificar as nuances de cada curso investigado em relação ao 

ensino voltado para a diversidade cultural.  

 

QUADRO 11 –  IES investigadas, duração, carga horária e n
o
 de disciplinas dos cursos de 

Licenciatura em Matemática na modalidade presencial 

 

IES 

ÚLTIMO ANO DE 

REFORMULAÇÃO 

DO PPC 

DURAÇÃO DO 

CURSO 

(Mínima) 

CARGA 

HORÁRIA 

(Mínima) 

QUANTIDADE DE 

DISCIPLINAS E/OU 

ATIVIDADES ACADÊMICAS 

USP 2004 08 / 10 semestres 3.155 44 

PUCSP 2011 06 semestres 3.031 55 

UFPA 2011 08 semestres 3.048 51 

UNESP Não identificado 08 semestres 3.155 35 

UFSCar 2005 08 Semestres 2.850 40 

UFMT 2009 08 semestres 3.080 39 

UEPA 2012 08 semestres 3.560 33 

UNEMAT 2002 08 semestres 3.080 40 

UNIFEOB 2011 06 semestres 2.804 58 

UFABC 2010 09 / 12 trimestres 2.808 4535 

IFSP 2011 08 semestres 3.291h45min 65 

FAINTIPI 2011 06 semestres 3.200 42 

Fonte: Projetos pedagógicos das IES investigadas 

 

Apesar do e-MEC informar a carga horária mínima e duração dos cursos, optou-

se por utilizar os dados que constam em seus projetos pedagógicos ou divulgados em 

seus portais na Internet, por se considerar que esses dados se encontram mais 

atualizados ou próximos do praticado pelas instituições. 

Observa-se que a maioria dos cursos desenvolvidos em instituições públicas tem 

duração mínima de oito semestres. A exceção é encontrada na UFABC, que cita em seu 

PPC que o prazo ideal para a conclusão dos créditos do curso de licenciatura é de quatro 

anos, mas acata a possibilidade do término do curso em três anos, considerando a 

                                                
35 Não estão computadas as disciplinas eletivas e livres devido, neste caso, serem estipulados créditos a 

serem cursados, a saber, 12 créditos para disciplinas eletivas e 10 créditos de livre escolha do estudante 

para cursar disciplinas no âmbito da UFABC. 
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possibilidade de “individualizar, ainda que parcialmente, o currículo de modo que o 

aluno possa desenhar sua formação profissionalizante de acordo com sua vocação e suas 

aspirações”. (UFABC, 2006, p. 6) 

Vale lembrar que a Resolução CNE/CP n
o
 02, de 19 de fevereiro de 2001, 

baseada no Parecer CNE/CP n
o
 21 do mesmo ano, institui a duração de três anos e carga 

horária mínima de 2.800 horas para os cursos de licenciatura, de graduação plena de 

formação de professores da educação básica em nível superior. Todas as IES 

pesquisadas ultrapassam as 2.800 horas em seus programas curriculares, sendo que 

algumas chegam a cumprir 760 horas a mais que a carga horária mínima exigida 

legalmente para o curso de Licenciatura em Matemática.  

Apesar de se considerar que o déficit de professores de Matemática existente no 

país é um problema a ser resolvido da maneira mais breve possível, isso não significa 

dizer que a conclusão dos cursos deve ocorrer de maneira aligeirada. Verifica-se que 

principalmente os cursos desenvolvidos pelas instituições privadas têm duração de seis 

semestres. A UFABC admite a conclusão do curso em seis semestres em respeito à 

opção do estudante, mas não se trata de uma situação comum para o Programa. 

A curta duração dos cursos para a formação de professores pode traduzir-se 

numa concepção mercadológica da educação, em que os interesses econômicos 

prevalecem sobre os interesses educacionais, visto que quanto menos tempo de duração 

um curso apresentar mais acelerado será o fluxo de estudantes a passar pela instituição. 

A crítica a tal situação diz respeito à necessidade de tempo para que a 

profissionalidade docente se constitua, de modo que os licenciandos possam ao longo de 

sua formação amadurecer e assimilar novas formas de pensar ou atuar na profissão, 

consolidando conhecimentos que precisam ser aprimorados com o tempo, 

conhecimentos estes que vão além dos conteúdos disciplinares ou técnico-

metodológicos, como afirmam Melo e Domingues (2004, p. 2): 

 

Muitos documentos já apontaram o perigo do esvaziamento e 

aligeiramento que correm os cursos de licenciatura, tendo em vista a 
ênfase proposta no desenvolvimento de competências voltadas, 

prioritariamente, para o exercício técnico-profissional, simplista e 

prescritivo do "saber somente o que vai ensinar" e do "como ensinar". 

 

As mesmas autoras descrevem que as DCNs para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, tentam 
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reestruturar esses cursos, no sentido de romper com o chamado esquema “3 + 1”, ou 

seja, prioritariamente a realização do curso de bacharelado e a licenciatura como um 

apêndice na formação do graduando. As autoras apontam que o descaso das políticas 

públicas tem contribuído para a “crise de identidade profissional, que gera, em grande 

parte dos professores, uma insatisfação” (MELO; DOMINGUES, 2004, p. 1). 

Verifica-se, ainda, que nem sempre o período mínimo de duração dos cursos está 

associado à carga horária, ou seja, numericamente, imagina-se que quanto maior o 

tempo de duração de um curso maior será sua carga horária. No entanto, constata-se que 

enquanto alguns cursos possuem duração mínima de quatro anos e dispõem de uma 

carga horária de 3.560 horas, outros com a mesma duração o realizam em 2.808 horas, 

ou seja, uma diferença de 752 horas. 

Essa diferença ocorre em relação à disposição da carga horária em cada eixo que 

compõe a proposta curricular do curso, havendo possibilidade de maior expansão da 

carga horária, principalmente nos eixos das práticas de ensino e estágio supervisionado 

ou das atividades acadêmico-científicas-culturais, visto que são atividades de cunho 

mais externo. Assim, nota-se que cada instituição, a partir de suas concepções acerca 

dos elementos que julgam importantes para a formação de professores de Matemática, 

prioriza eixos que lhe parecem mais convenientes. 

Outro fato intrigante é que o número de disciplinas que compõem os programas 

também não acompanha a lógica do período de duração do curso. Verifica-se que um 

curso com duração de três anos, com uma carga horária de 2.804 horas, é composto por 

58 disciplinas, enquanto outro, com duração de quatro anos, é composto por apenas 35 

disciplinas. 

Tal fato permite inferir que um curso com quatro anos de duração e que possui 

uma carga horária mais ampla e menos disciplinas dedica mais tempo a cada disciplina 

do que um curso com um ano a menos de duração e, por conseguinte, com 756 horas a 

menos e 24 disciplinas a mais. Infere-se ainda que o fato do curso possuir maior número 

de disciplinas e menor carga horária contribui com seu esfacelamento, pois, por mais 

simples que seja o conteúdo das disciplinas, é necessário considerar o tempo exigido 

para que haja a organização do trabalho pedagógico pelo professor e todo o complexo 

processo de envolvimento do estudante na disciplina, conforme aponta Gómez: 
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O aluno/a pode se envolver num processo aberto de intercâmbio e 

negociação de significados sempre que os novos conteúdos 

provoquem a ativação de seus esquemas habituais de pensar e atuar. 
Por isso, a aquisição da valiosa cultura acadêmica deve ser sempre um 

processo de reconstrução, e não simplesmente de justaposição. É 

necessário provocar no/a aluno/a a consciência das insuficiências de 

seus esquemas habituais e o valor potencial de novas formas e 
instrumentos de análise da realidade plural. Somente se poderá 

realizar esta provocação se o/a professor/a parte do conhecimento do 

estado atual do estudante, de suas concepções, inquietações, 
propósitos e atitudes. (1998, p. 62) 

  

A partir das perspectivas do autor, pode-se destacar que os cursos que 

proporcionam maior duração apresentam, consequentemente, maiores chances de 

desenvolver uma proposta pedagógica mais estruturada a partir de disciplinas e 

atividades acadêmicas condizentes com seus objetivos. 

No caso das instituições analisadas neste estudo, considerou-se que a estrutura 

curricular da USP, UEPA, UNESP, UNEMAT, UFMT, UFSCar e da FAINTIPI são 

coerentes quanto à duração do curso, carga horária e número de disciplinas. Outras 

propostas como as desenvolvidas pelo IFSP, UNIFEOB, PUCSP, UFABC e pela UFPA, 

por apresentarem um número exacerbado de disciplinas, ou seja, entre 51 a 65 

disciplinas a serem realizadas em um mesmo programa, julgou-se que haja dificuldade 

para que seus professores consigam desenvolver suas ementas como sugerido por 

Gómez (1998), sendo os casos mais preocupantes aqueles cursos cuja duração ocorre 

em seis semestres. 

Todavia, não se tem a intenção de generalizar tal análise, visto que é possível 

que um curso com tais características consiga estruturar-se de forma eficiente e se 

desenvolver em um período mínimo ou de seis semestres. No entanto, não se identificou 

nas propostas analisadas nenhum curso que se aproximasse desse exemplo. A seguir, 

são apresentadas de modo mais específico as propostas observadas, sinalizando-se os 

principais itens de seus PPCs e sua relação com os objetivos deste estudo. 

 

3.2 O que indicam os Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em Matemática 

acerca da diversidade cultural 

Na análise dos doze projetos pedagógicos de curso, pode-se verificar a presença 

de aspectos voltados para o atendimento e reconhecimento da diversidade cultural 

relacionados à formação do licenciado em Matemática. Embora em alguns projetos 
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essas questões sejam mais explícitas, de forma geral há indicativos de que o professor 

de Matemática tem a oportunidade de tomar conhecimento da temática e de que deve 

estar preparado para atuar em diferentes grupos sociais, conforme apresentado nos 

seguintes trechos dos PPCs analisados: 

 

As disciplinas pedagógicas serão trabalhadas de forma concomitante 
interligadas as de conteúdos específicos, também deter-se-ão na 

especificidade da aquisição do conhecimento matemático, levando em 

consideração o desenvolvimento cognitivo e a diversidade dos grupos 
sociais. (PPC-UEPA, 2012, p. 19, grifo nosso) 

 

O Estágio II destina-se ao processo ensino-aprendizagem da 

Matemática em instituições educacionais específicas para pessoas com 
necessidades especiais. (PPC-UFPA, 2011, p. 36) 

 

Nos dois exemplos apontados há a preocupação com a diversidade cultural. No 

entanto, no primeiro caso essa preocupação está relacionada ao processo de formação 

dos estudantes do curso, considerando-se seu desenvolvimento cognitivo e diversidade 

dos grupos sociais para aquisição do conhecimento matemático, com ênfase tanto nas 

disciplinas pedagógicas como em relação àquelas que trabalham com o conhecimento 

específico. Como consta nesses projetos, ambas devem se desenvolver 

concomitantemente em prol desse objetivo. 

Já no segundo caso verificou-se que o eixo da diversidade aparece mais 

explicitamente apenas nesse trecho do PPC e está relacionado a uma única 

especificidade do campo da diversidade, ou seja, pessoas com necessidades especiais, 

deixando de considerar ou, pelo menos, de enfatizar que a atuação docente ocorrerá 

junto a sujeitos que são diferentes em diversos aspectos. No caso desse PPC, a ideia da 

diversidade parece limitar-se ao atendimento a estudantes com necessidades especiais, 

uma vez que não há outras referências ao trabalho docente que se volte para outras 

populações da mesma forma consideradas “diferentes” e que também exigem cuidados 

especiais. 

Outro ponto a considerar, ainda nesse caso, é que não há referências no PPC em 

relação à preparação prévia dos estudantes, ou seja, antes do estágio, para atuar com 

pessoas com necessidades especiais, como se todos os conhecimentos necessários para 

desempenhar as funções docentes nessa realidade fossem desencadeados e adquiridos 

apenas nesse momento da formação. 
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Outra crítica a ser destacada é que tal projeto orienta que o estágio para o ensino 

de Matemática deverá ocorrer em instituições educacionais específicas para pessoas 

com necessidades especiais, a despeito de toda a discussão e orientações em torno do 

oferecimento da educação especial ocorrer “preferencialmente na rede regular de ensino 

para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, LDBEN 9.394/96, Art. 

58). 

Entende-se que a intenção de que estudantes de um curso de Licenciatura em 

Matemática tenham contato com a educação especial em instituições específicas é 

salutar, mas não pode se limitar a essa experiência, uma vez que tal fato possibilitaria a 

inibição acerca da constituição de saberes necessários para atuar numa sala de aula 

regular em que se façam presentes, concomitantemente, estudantes com necessidades 

especiais e estudantes que não possuem tais necessidades. Sabe-se que nesse caso os 

procedimentos didáticos, a estrutura física, os projetos de ensino, entre outros aspectos, 

diferem entre uma instituição especializada e uma instituição regular de ensino. 

Os trechos citados acima, coletados dos projetos pedagógicos, indicam que se 

fazem presentes nos PPC analisados referências acerca da diversidade cultural para a 

formação de professores de Matemática; todavia, como se trata de um campo de estudo 

bastante recente, carece de disciplinas que abordem suas temáticas. 

Conforme aponta Barreto (2012), os trechos apresentados nos referidos PPCs 

parecem mais ajustar-se às orientações políticas em torno da elaboração dos Projetos 

Pedagógicos de Curso, que indicam o tratamento da diversidade cultural no ambiente 

escolar, do que exatamente uma apropriação, por parte dos docentes e elaboradores de 

tais projetos, acerca de seus conceitos e importância na sala de aula. 

 O Quadro 12 apresenta os principais itens observados nos PPCs investigados, o 

que indicam ou orientam acerca da formação de professores de Matemática no âmbito 

da diversidade cultural. Para compor tal Quadro, considerou-se como elementos 

importantes e entrelaçados os objetivos do curso, enquanto diretrizes para o seu 

desenvolvimento, o perfil do egresso, enquanto resultado a ser perseguido e o papel do 

estágio supervisionado enquanto experiência prática das questões teóricas e das 

reflexões acerca da profissão proporcionadas no decorrer do curso. 

Vale mencionar que todos os PPCs citam as DCNs do curso de Matemática para 

justificar a elaboração de itens como objetivos do curso, perfil do egresso, entre outros 

elementos que os compõem. Como nem sempre o texto desses PPCs deixa claro quais 
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os trechos que são de domínio dos seus elaboradores e quais os que são citações diretas 

(ou indiretas) das DCNs, considerou-se próprios todos os trechos em que não há citação 

de tal documento, embora se tenha percebido que trechos das DCNs se repetem entre os 

PPCs analisados sem a devida citação da fonte. 

 Para melhor identificação, foram assinalados os trechos considerados mais 

próximos das concepções acerca do tratamento da diversidade cultural nos projetos 

analisados. Os itens não assinalados são os que não se consegue identificar nenhuma 

nuance da diversidade cultural, mas são apresentados como parâmetro em relação às 

intenções explícitas no projeto de curso. 

 

QUADRO 12 – Objetivos dos cursos, perfil do egresso e objetivos dos estágios 

relacionados à diversidade cultural apresentados nos projetos pedagógicos 

dos cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial das 

IES observadas 
IES Objetivos do Curso Perfil do Egresso Estágio 

 

 

 

USP 

Formar professores como 
sujeitos de transformação da 
realidade brasileira, 

comprometidos com a busca de 

respostas aos desafios e 

problemas existentes em 
nossas escolas, especialmente 
nas da rede pública. 

 
Que seja capaz de observar 

cada aluno(a) e buscar 

alternativas de ação que 
propiciem o desenvolvimento de 
sua autonomia de pensamento. 

 

 
O estágio supervisionado 
deve propiciar ao aluno 

uma vivência integrada dos 

vários aspectos da vida 
escolar, não apenas o 
aspecto regência de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

PUCSP 

Formar um profissional crítico 

da realidade, capaz de elaborar 

diagnósticos, propor soluções 

aos desafios associados ao 

desenvolvimento do ensino e 
da aprendizagem, de modo a 
levar seus futuros alunos a se 
tornarem sujeitos do seu 

próprio processo de construção 
de conhecimentos. 

O perfil dos egressos dos 
Cursos de Licenciatura em 

Matemática da PUC-SP 
constituir-se-á pelo (a): 
[...] reconhecimento e respeito 

à diversidade manifestada por 
seus alunos, em seus aspectos 
sociais, culturais e físicos, 
detectando e combatendo todas 

as formas de discriminação. 

 
Os estudos e reflexões sobre 

a prática deverão acontecer 
de forma articulada com as 
demais atividades 
curriculares, em diferentes 

espaços de formação. 

 

 

 

UFPA 

 
Formar professores de 
Matemática para a educação 
básica 

 
Que seja um cidadão crítico 

frente às situações, tenha 
consciência de cidadania e seja 
capaz de exercer a sua 
autonomia intelectual. 

O estágio Supervisionado 
obedece aos seguintes 
princípios: 
 Efetiva participação do 
aluno em situações reais de 

trabalho. 

 

 

 

 

 

UNESP 

 
Formar o profissional para 
atuar no mercado de trabalho, 
imediatamente após a 
conclusão do curso. 

 
Deverá ter desenvolvido tanto 
uma concepção sobre as ideias 
que embasam o conteúdo 
matemático a ser ensinado, 
como uma compreensão do ser 

humano a quem ele irá ensinar 
tal conteúdo. 

A prática como componente 
curricular [...] deve estar 
em articulação intrínseca 
com o estágio 
supervisionado e com as 
atividades acadêmico-
científico-culturais, 
concorrendo conjuntamente 
para a formação da 

identidade do professor. 

 

 

 

 

 

O PPC não explicita os 
objetivos do curso, apenas 
elenca uma série de 
competências e habilidades, 
atitudes e valores a serem 

 
Compreender, analisar e 
gerenciar as relações internas 
aos processos de ensinar e 
aprender Matemática e aquelas 

 
Deve prever uma sequencia 
de ações em ordem 
crescente de dificuldade, e 
uma aprendizagem guiada 
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UFSCar 

alcançados pelos professores de 
Matemática. Destacando-se: 

Reconhecer e respeitar a 

diversidade manifestada por 
seus alunos, em seus aspectos 
sociais, culturais e físicos, 
detectando e combatendo todas 
as formas de discriminação. 

 

Compreender o processo de 
sociabilidade e de ensino e 
aprendizagem na escola e nas 
suas relações com o contexto 
no qual se inserem as 
instituições de ensino e atuar 

sobre ele. 

 
Manejar diferentes estratégias 
de comunicação dos conteúdos, 
sabendo eleger as mais 
adequadas, considerando a 

diversidade dos alunos, os 
objetivos das atividades 
propostas e as características 

dos próprios conteúdos; 

externas que o influenciam, 
valendo-se de conhecimentos 

de diferentes naturezas e de 
muita sensibilidade; 
 
Pautar sua conduta profissional 
por critérios humanísticos e de 
rigor científico, bem como por 

referenciais éticos e legais, 
sempre com a visão de seu 
importante papel social como 

educador. 

por profissionais de 
competência reconhecida 
em contexto análogo àquele 

em que se dará o exercício 

da profissão do futuro 

licenciado. 

 

 

 

 

 

UFMT 

 
Fortalecer o processo de 
inclusão social.  

 

Visão abrangente do seu papel 

social enquanto educador; 
 
Postura que considere 

relevante o aspecto histórico, 
social e cultural para a 

compreensão do mundo que o 
cerca;  

 
Possibilitar que os alunos 
tenham, ao longo do curso, 
experiências teóricas, de 
execução e de aplicação dos 
conhecimentos e técnicas 

trabalhadas pelos 
professores. 

 

 

 

 

 

 

 

UEPA 

 
Formar profissionais com 
habilitação em Licenciatura em 
Matemática, para exercerem 
com a devida competência, a 
docência do ensino da 

Matemática e a pesquisa face à 

realidade dos fenômenos 
educacionais e suas múltiplas 
relações econômicas, políticas, 
sociais e culturais. 

 
Sólida formação nos 
fundamentos Históricos e 
Filosóficos da Matemática 
trabalhada na Educação Básica 
Brasileira; 

Sólida formação nos 
fundamentos teórico-práticos 
do processo de Ensino- 
Aprendizagem que ocorrem na 
Educação básica; 

Possibilitar ao aluno a 
observação e avaliação da 
realidade didático 
pedagógico das Escolas de 
Ensino Fundamental e 
Médio, no que diz respeito 

ao ensino da Matemática, 
oportunizando uma reflexão 

crítica acerca dessa 
realidade, de forma que 
possa sugerir modificações 
que visem a melhoria do 
quadro observado. 

 

 

 

 

 

 

 

UNEMAT 

Formação do sujeito 

pedagógico, cultural, étnico, 

social e psicológico no 
contexto educacional, 
despertando-o para a 
necessidade de uma formação 
que não termine na graduação, 
mas que vislumbre a sua 

continuação em outros nível;. 
 
Desenvolver, nos futuros 
educadores, o compromisso 
social e comunitário; levando-
os a compreender a 

multiplicidade cultural, étnica 

e social com senso crítico e 

responsabilidade. 

 
A visão de seu papel social de 

educador e capacidade de se 

inferir em diversas realidades 

com a sensibilidade para 

interpretar as ações dos 

educandos. 

 

 

 
Proporcionar ao aluno a 
oportunidade de vivenciar a 
realidade na sua área de 
atuação e de oferecer 
condições de observação, 
monitoria, regência, análise 
e reflexão, de forma 

integrada, dos 
conhecimentos adquiridos 
durante o curso. 

 

 

 
Possibilitar que o licenciando 

Indivíduos capazes, de se 
ajustarem de forma flexível às 

 
O PPC apresenta apenas 
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UNIFEOB 

adquira conhecimentos 
sistematizados do pensamento 
matemático, dos processos 

sócio-educacionais, 
psicológicos e pedagógicos, 
desenvolvendo habilidades 
específicas para atuar de 

forma crítica e reflexiva na 

Educação Básica. 
 
Possibilitar a formação de 

profissionais articulados com 

os problemas atuais da 
sociedade e aptos a responder 
aos seus anseios com a 
indispensável competência e 

qualidade. 

mudanças no mercado de 
trabalho e de continuar a se 
aperfeiçoar, desenvolvendo o 

espírito empreendedor e 
crítico. 
Considerando que o 
profissional de Matemática 
Licenciatura deverá atuar em 

situações adversas (sic!), é 
importante que o egresso seja 
capaz de desenvolver 
habilidades instrumentais 
básicas, especialmente 
Comunicação e Expressão e 
Informática, além das comuns 
ao exercício da profissão 

propriamente dito. 

aspectos operacionais para o 
desenvolvimento do estágio 
supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

UFABC 

 
Formar o aluno imbuído dos 
conteúdos com os quais 
alcançará as competências e 

habilidades necessárias [...] 

para atuar no campo da 

Educação Básica, 
especificamente no nível de 
Ensino Fundamental II, nas 
áreas de Ciências Naturais e 
Matemática, e no nível de 
Ensino Médio, em uma das 
modalidades Biologia, Física, 
Química e Matemática. 

 
Atuar profissionalmente com 
base nos princípios de uma 

sociedade democrática, que 

respeita a diversidade social, 

cultural e física de seus 

cidadãos. 

Proporcionar a vivência e 
análise de situações reais 

de ensino–aprendizagem 
em Ciências e Matemática; 
Considerar criticamente os 

aspectos científicos, éticos, 

sociais, econômicos e 

políticos, que envolvem a 
prática docente; 
Capacitar o licenciando a 
vivenciar e buscar soluções 

para situações-problema no 
contexto prático;  
Favorecer a integração da 

UFABC ao contexto social 
no qual ela se insere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFSP 

Formar professores de 
Matemática para a Educação 
Básica, especificamente, para o 
ensino fundamental II e médio, 
com metodologia que propõe 

uma articulação entre a teoria 

científica e a prática docente, 
não perdendo de vista a 
construção da carreira. 
Pautar-se por princípios da 
sociedade democrática na 
difusão e aprimoramento de 
valores éticos e morais, no 

respeito e estímulo à 

diversidade cultural bem como 
despertar o senso crítico no 
aluno. 
Contribuir para a realização de 
projetos coletivos dentro da 
Escola Básica. 

 
Compreender a Matemática 
dentro da realidade 
educacional brasileira nos 

contextos social, cultural, 

econômico e político; 
Visão do papel social e 

capacidade de se inserir em 

diversas realidades com 

sensibilidade para interpretar 

as ações dos educandos. 

 
Com a finalidade básica de 
colocar o aluno em 
diferentes níveis de contato 
com sua realidade de 

trabalho. 

Concepção e promoção de 

práticas educativas 

compatíveis com os 
princípios da sociedade 
democrática, a difusão e 
aprimoramento de valores 
éticos, o respeito e estímulo 

à diversidade cultural e a 

educação para a 
inteligência crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAINTIPI 

 

Formar profissionais, dentro de 
uma concepção contextual na 
qual a Matemática, 
necessariamente, tem sua 
ênfase no argumento lógico, na 
distinção de casos, no constante 
direcionamento para o 
pensamento independente, com 

competências e habilidades 
para atuar plenamente no 
ensino, pesquisa e extensão em 

 

Um profissional criativo, com 
uma formação ampla e 
multidisciplinar, detentor de 
conhecimentos generalistas 
sobre todas as áreas da 
Matemática, com competência 
para facilitar a construção dos 
conhecimentos matemáticos e 

desenvolver postura crítica 

diante de fatos para desta 

forma atuar em prol de uma 

Contribuir para a formação 

de um professor 

comprometido com a escola 

com a sua democratização 
e com a busca da melhoria 
de sua qualidade. 
Deve orientar o aluno a 
situar seu trabalho de 
formação acadêmico-

profissional nas teorias e 
práticas atuais, discutidas 
em níveis nacional e 
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todas as áreas da Matemática, 
contribuindo de forma efetiva à 
ampliação e qualificação do 
Ensino da Matemática na 
Educação Básica; 
 
Proporcionar a construção de 

valores humanos necessários à 

construção de uma sociedade 

mais justa. 

sociedade mais justa. internacional, cujas bases 
metodológicas possam 
subsidiar, de modo 
adequado e satisfatório, o 
desenvolvimento e a 

formação de profissionais 

competentes, críticos e 

agentes transformadores da 

sociedade em que vivem. 

Fonte: Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

  

O Quadro 12 aponta que tanto os objetivos dos cursos quanto o perfil dos 

egressos voltam-se para o que se espera da formação e atuação do professor de 

Matemática. A exceção ocorre no projeto da UFMT, que apresenta um objetivo de 

cunho social: “Fortalecer a inclusão social”. No entanto, devido ao PPC não citar outros 

aspectos relativos a tal objetivo, ele acaba aparecendo fora de contexto, o que pode 

prejudicar na sua efetivação, uma vez que faltam parâmetros explícitos se essa inclusão 

se refere à atuação do professor de Matemática como agente promotor da inclusão 

social ou se seria a abertura do próprio curso, de modo à promover a inclusão social de 

novos sujeitos. 

Nota-se a preocupação de que os professores conheçam ou reconheçam 

criticamente a realidade das escolas nas quais atuarão, tendo em vista que se trata de 

uma realidade que apresenta muitos desafios e problemas. Apesar de nenhum PPC ter 

contextualizado ou explicitado quais seriam os desafios e problemas mais recorrentes, a 

importância do tratamento da diversidade foi citado explicitamente em quatro PPCs 

(PUCSP, UFSCar, UFABC e IFSP), seja apresentado como um dos objetivos do curso, 

fazendo parte do que se espera dos egressos ou como um elemento a se fazer presente 

no desenvolvimento do estágio supervisionado. 

Curiosamente, a UFSCar, a UNEMAT e o IFSP citam no perfil do egresso a 

sensibilidade “para interpretar as ações do educando” (UNEMAT e IFSP) ou “para 

compreender, analisar e gerenciar as relações e processos de ensino e aprendizagem” 

(UFSCar), conforme orienta Lima (2009) quanto às dimensões necessárias à formação 

de professores na perspectiva inter/multicultural: conteúdos, metodologias e 

sensibilidade, já apresentadas anteriormente. 

A análise do material indicou como um avanço o fato de os Projetos 

Pedagógicos citarem de maneira direta ou indireta a necessidade ou a importância de se 

considerar a diversidade dos alunos ou diversidade cultural ou de grupos sociais no 
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desenvolvimento da formação docente. No caso da PUCSP, fica bastante evidente a 

preocupação da instituição também com o combate a toda forma de discriminação, 

enfatizando essa preocupação no papel social do egresso do curso de Licenciatura em 

Matemática. É possível perceber, neste caso, uma perspectiva crítica da diversidade 

cultural, conforme assinalam Canen e Xavier, ou seja, que não adianta apenas constatar 

a existência da diversidade cultural, é necessário que se desvele, questione e supere “os 

mecanismos que forjam as desigualdades e calam sujeitos e grupos oprimidos, 

privilegiando projetos, práticas e espaços que permitam sua valorização, seu resgate e 

sua representação” (CANEN; XAVIER, 2011, p. 642). 

Nota-se que apenas no PPC apresentado pela UEPA é citado que o 

desenvolvimento das disciplinas pedagógicas deve ocorrer de forma interligada às de 

conteúdos específicos, concorrendo juntas para a “aquisição do conhecimento 

matemático, levando em consideração o desenvolvimento cognitivo e a diversidade dos 

grupos sociais” (PPC – UEPA, 2012, p. 19). 

No entanto, o PPC não evidencia como pretende alcançar tais intenções, ou seja, 

de que forma o curso propiciará o desenvolvimento de saberes docentes voltados para 

uma atuação eficaz em ambientes marcados pela diversidade ou mesmo como esses 

temas deverão ser abordados ao longo do curso, ou qual eixo da formação seria mais 

apropriado para trabalhar tais questões. 

A partir dos itens elencados e das descrições apresentadas nos PPCs analisados e 

indicados no Quadro 12, é possível identificar determinadas concepções sobre o que se 

espera do professor de Matemática. Ou seja, que ele: 

 Seja um agente de transformação; 

 Conheça criticamente a realidade em que irá atuar; 

 Responda aos desafios e problemas existentes na escola; 

 Reconheça a diversidade dos estudantes e combata a discriminação; 

 Desenvolva ensino e pesquisa em consonância com os fenômenos sociais, 

econômicos, políticos e culturais; 

 Realize sua formação continuada; 

 Se veja integralmente como pessoa para que possa enxergar os estudantes da 

mesma forma; 

 Desenvolva projetos coletivos. 
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Apesar de tais concepções situarem-se ao longo dos PPCs observados, tais 

aspectos condizem com o perfil do egresso indicados em tais projetos. A essas 

concepções estão associados os tipos de saberes citados por Tardif (2010): saber, saber-

fazer, saber-ser, e saber social, descritos anteriormente, lembrando que tais saberes não 

necessariamente são constituídos por intermédio dos cursos de formação inicial, uma 

vez que o autor cita que as habilidades e atitudes também são descritas como saberes 

docentes necessários para a atuação docente. 

Fazendo um breve parâmetro entre os itens destacados nos projetos pedagógicos 

dos cursos de Licenciatura em Matemática, pode-se apontar que, para adquirir a 

competência de ser um agente de transformação, reconhecer a diversidade dos 

estudantes, combater a discriminação e se ver como sujeito integral para que possa, da 

mesma forma, enxergar os estudantes, os professores precisam dominar saberes sociais, 

porque se referem a habilidades e atitudes que não estão necessariamente atreladas a um 

saber sistematizado, adquirido durante a formação inicial, mas são saberes que se 

constituem, sobretudo no âmbito externo à carreira docente, assim como defende Tardif 

(2010). 

No entanto, o autor afirma que esses saberes são tão importantes quanto o 

conhecimento da matéria que ensina, sobre o conceito de planejamento e de organização 

das aulas, sobre os princípios educacionais e dos sistemas de ensino, citados pelos 

professores como saberes necessários à prática docente, por isso devem ser 

considerados e trabalhados durante a formação inicial, se não nesse espaço de formação 

pelo menos que sejam nele desencadeadas reflexões que levem à sua constituição em 

outros espaços sociais. Ou seja, é importante que a estrutura curricular dos cursos 

considere tais saberes. 

No Quadro 13 apresenta-se a quantidade de componentes curriculares indicados 

nos projetos observados, sendo que esses componentes foram categorizados em quatro 

eixos: Conhecimentos Específicos da Matemática (CEM), disciplinas caracterizadas 

como de Conhecimentos Diversos (CD), Fundamentação Didático-Pedagógica (Fund.), 

Prática Docente/Estágio (Práticas) e Diversidade Cultural (Div.). 

Para categorizar cada eixo procedeu-se a leitura das ementas das disciplinas e 

dos conteúdos de seus programas. Tal leitura se deu à luz das três dimensões para a 

formação docente, na perspectiva da diversidade cultural, apontadas por Lima (2009), 
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aqui novamente enfatizadas: conteúdos, metodologias e sensibilidade, descritas da 

seguinte forma: 

 Conteúdos – bases teóricas do pensamento pedagógico e suas relações com o 

ensino e com o pensamento apresentado por outras disciplinas consideradas “de 

fundamentos”; temas mobilizadores (cotidiano escolar, saber docente e 

culturas); conhecimentos técnicos acerca do processo de ensino (planejamento, 

relação professor-estudante-conhecimento, gestão da sala de aula); 

 Metodologias – capazes de envolver os estudantes não só cognitivamente mas 

que favoreçam o estabelecimento de relações entre o campo de construção 

teórica e a realidade educacional; ensino diferenciado considerando os 

conteúdos e os sujeitos da aprendizagem; 

 Sensibilidade – importar-se com todos os estudantes, acreditar que todos podem 

e precisam aprender. 

 

QUADRO 13 – Quantidade de disciplinas/atividades oferecidas nos cursos de 

Licenciatura em Matemática observados, por eixos de conhecimento 
 

IES 

 

CEM 

 

FUND. 

 

PRÁTICAS  

 

DIV. 

 

CD 

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 

USP 29 66 05 12 07 16 02 4 01 2 

PUCSP 26 47 13 24 05 10 03 5 08 14 

UFPA 32 63 05 10 04 8 02 4 08 15 

UNESP 26 74 06 17 02 6 - - 01 3 

UFSCar 20 50 10 25 06 15 - - 04 10 

UFMT 22 56 09 23 03 8 01 3 04 10 

UEPA 15 45 06 18 04 12 02 6 06 18 

UNEMAT 24 60 09 23 03 7 - - 04 10 

UNIFEOB 34 59 12 21 04 7 02 3 06 10 

UFABC
36

 35 78 04 9 05 11 01 2 - - 

IFSP 39 60 08 12 04 6 02 3 12 19 

FAINTIPI 20 47 08 19 07 17 03 7 04 10 

Fonte: Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

Os dados indicam que, em relação ao número total de disciplinas oferecidas nos 

programas de Licenciatura em Matemática, no eixo Diversidade Cultural, destacam-se 

os cursos das seguintes instituições: FAINTIPI, UEPA e PUCSP. Considera-se 

relevante a importância dispensada pelos cursos sobre as temáticas da diversidade; no 

                                                
36 Devido o PPC do curso de licenciatura em Matemática da UFABC não apresentar as ementas das 

disciplinas do núcleo de Ciências Naturais e Matemática, não foi possível categorizá-las adequadamente 

junto aos eixos de Conhecimentos Específicos da Matemática ou de Conhecimentos Diversos. Todavia, 

todas as disciplinas desse núcleo foram alocadas no Eixo de Conhecimentos Específicos seguindo o 

critério da nomenclatura do núcleo apontada no PPC, no entanto não prosseguiu-se na análise de seus 

objetos e relações com os demais eixos de conhecimento.  
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entanto, se faz necessário observar se, em consonância com tais disciplinas, existem 

outras de fundamentação didático-pedagógica ou de prática docente que promovam, da 

mesma forma, a constituição de saberes para atuar sob a perspectiva intercultural, 

conforme orientado por Lima (2009) nas dimensões para a formação docente. 

No caso das três instituições citadas, somando-se as disciplinas desses três eixos, 

a FAINTIPI alcança 43% do total de disciplinas nesse sentido, a PUCSP concentra 39% 

e a UEPA 36%. 

Nesse sentido, merece destaque também o programa desenvolvido pela UFSCar, 

que, embora não ofereça nenhuma disciplina específica do eixo da Diversidade Cultural, 

contempla 40% do total das disciplinas nos eixos de Fundamentação Didático-

Pedagógica e de Prática Docente/Estágio. Aparecendo logo em seguida a PUCSP, com 

39%, e a UEPA, com 36%. Por outro lado, a UFMT, o IFSP, a UFABC, a UFPA e a 

UNESP oferecem apenas 13%, 21%, 22%, 22% e 23%, respectivamente, das disciplinas 

do programa voltadas para a formação docente. 

Diante dos dados apresentados no Quadro 13, verificou-se que alguns programas 

priorizam em mais de 60% as disciplinas do eixo Conhecimento Específico da 

Matemática (UNESP – 74%; USP – 66%; UFPA – 63%) e as disciplinas voltadas para 

Conhecimentos Diversos ou de cultura geral, como, por exemplo, Leitura e Produção 

de Textos, Metodologia da Pesquisa, Inglês Instrumental, Trabalho de Conclusão de 

Curso, Informática e outras, menos comuns, como Filosofia da Ciência, Práticas 

Esportivas, Qualidade de Vida, O Mundo Globalizado e suas Transformações, entre 

outras. Nota-se que em alguns casos, como dos cursos realizados pela UFPA e IFSP, 

esse núcleo oferece mais disciplinas que o núcleo de Fundamentação Didático-

Pedagógica. 

Considera-se importante que disciplinas desse eixo façam parte da estrutura 

curricular dos cursos, mas questiona-se a decisão de sua prioridade frente às disciplinas 

que são mais focadas na formação docente, além do que outros componentes 

curriculares podem ser utilizados para alcançar seus objetivos principais, como, por 

exemplo, as atividades acadêmico-científico-culturais que concentram, obrigatoriamente 

a partir das orientações das DCNs, 200 horas da carga horária total do curso. 

Embora todos os PPCs analisados tenham considerado a relevância de situações 

docentes que favoreçam o desenvolvimento do eixo da Diversidade Cultural durante a 

formação do licenciando, mesmo que essas situações tenham sido apresentadas de 
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forma indireta em seus projetos, três instituições não oferecem nenhuma disciplina 

nesse eixo, sendo que, dentre os 12 cursos observados, apenas 07 oferecem a disciplina 

de LIBRAS, o que contraria o Decreto n
o
 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que cita 

em seu Art. 3º sua aplicação a todos os cursos de licenciatura. 

 

Art. 3o A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do 

magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de 

Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2005) 

 

No Quadro 14 são apresentadas todas as disciplinas que compõem os eixos 

Fundamentação Didático-Pedagógica, Prática Docente/Estágio e Diversidade Cultural. 

Os componentes curriculares pertencentes aos dois primeiros eixos não serão elencados, 

uma vez que o foco deste estudo são os saberes docentes e sua relação com o tratamento 

da diversidade, saberes estes que são objetivados primordialmente pelas disciplinas que 

compõem os três eixos citados. 

 

 

QUADRO 14 –  Indicação das disciplinas/atividades que compõem a estrutura curricular 

dos cursos de Licenciatura em Matemática observados, por eixos de 

conhecimento e períodos que devem ser cursadas em seus respectivos 

cursos 
USP 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Matemática na Educação Básica37
 2º semestre 

Introdução à Educação (Eletiva) 3º semestre 

Didática 4º semestre 

Psicologia da Educação (eletiva) 5º semestre 

Política e Organização da Educação Básica no Brasil 6º semestre 

 

 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Projetos de Estágio 5º e 6º semestre 

Metodologia do Ensino da Matemática I 7º semestre 

Estágio I (Eletiva) 7º semestre 

Prática como Componente Curricular I (Eletiva) 7º semestre 

Metodologia do Ensino da Matemática II 8º semestre 

Estágio II 8º semestre 

Prática como Componente Curricular II 8º semestre 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Educação Inclusiva (Eletiva) 5º semestre 

Práticas Escolares, Diversidade, Subjetividade (Eletiva) 5º semestre 

                                                
37 A disciplina Matemática na Educação Básica é apresentada no PPC como parte do bloco de disciplinas 

de iniciação à licenciatura. Verifica-se que seus objetivos condizem com tal bloco; no entanto, os 

conteúdos apresentados em seu programa são específicos do campo da Matemática, o que deixa dúvidas 

quanto ao eixo que realmente se insere. 
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PUCSP 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Educação e Cultura 1º período 

Fundamentos da Educação:  

desafios da Educação Brasileira 

1º período 

Educação Matemática e Currículos 2º período 

Educação Matemática e TIC 2º período 

Educação Matemática e Currículos 2º período 

Fundamentos da Educação: Concepções Teóricas da 
Educação e Problemas da Educação Brasileira 

2º período 

Conhecimento Pedagógico e Docência 3º período 

Educação Matemática e suas Investigações: Ensino 
Fundamental 

3º período 

Educação Matemática e suas Investigações:  
Ensino Médio 

3º período 

Projeto Pedagógico de Gestão 3º período 

Didática e Metodologia do Ensino 4º período 

Gestão do Trabalho Pedagógico na Sala de Aula de 

Matemática 

4º período 

Planejamento e Políticas Educacionais 5º período 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Supervisão de Estágio I 4º período 

Educação Matemática no Ensino Fundamental 5º período 

Supervisão de Estágio II 5º período 

Educação Matemática no Ensino Médio 6º período 

Supervisão de Estágio III 6º período 

 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Matemática, Sociedade e Cultura 1º período 

Educação Inclusiva 4º período 

Educação Matemática na Educação de Jovens e Adultos 6º período 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 6º período 

UFPA 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Introdução à Educação 3º bloco 

Educação Matemática 3º bloco 

Didática da Matemática 4º bloco  

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 4º bloco 

Metodologia do Ensino da Matemática 5º bloco 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Estágio Supervisionado I 5º bloco 

Estágio Supervisionado II 6º bloco 

Estágio Supervisionado III 7º bloco 

Estágio Supervisionado IV 8º bloco 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Fundamentos da Educação Inclusiva 6º bloco 

Linguagem Brasileira de Sinais 7º bloco 

UNESP 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO
38

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Filosofia da Educação;  
Questões da Educação Matemática 

3º semestre 

Didática 5º ou 6º semestre 

Psicologia da Educação 5º ou 6º semestre 

Política Educacional Brasileira 7º semestre 

Matemática e Sociedade (Optativa) 7º semestre 

Tópicos de Ensino da Matemática (Optativa) 8º semestre 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I 5º ou 6º semestre 

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado II 7º semestre 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

- - 

                                                
38 O PPC da UNESP não apresenta uma estrutura curricular pré-definida, mas uma sequência 

aconselhada. 
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UFSCar 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Educação e Sociedade 1º período 

Didática Geral 2º período 

Psicologia: Desenvolvimento 3º período 

Psicologia da Educação 1: Aprendizagem 4º período 

Pesquisa em Educação Matemática 4º período 

Metodologia do Ensino da Matemática  
na Educação Básica 

5º período 

O Ensino da Matemática através de Problemas 6º período 

Metodologia e Prática de Ensino de Matemática na 
Educação Básica 

6º período 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 7º período 

Informática Aplicada ao Ensino 8º período 

 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Instrumentação para o Ensino da Matemática A 2º período 

Instrumentação para o Ensino da Matemática B 3º período 

Estágio Supervisionado em Matemática  
na Educação Básica 1 

5º período 

Estágio Supervisionado em Matemática 
na Educação Básica 2 

6º período 

Estágio Supervisionado em Matemática  
na Educação Básica 3 

7º período 

Estágio Supervisionado em Matemática  
na Educação Básica 4 

8º período 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

- - 

UFMT 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Educação Matemática I 1º semestre 

Psicologia da Educação 2º semestre 

Educação Matemática II 2º semestre 

Educação Matemática III 3º semestre 

Tecnologias para o Ensino de Matemática I 4º semestre 

Didática 4º semestre 

Didática para o Ensino da Matemática 5º semestre 

Organização e Funcionamento da Educação Básica 5º semestre 

Tecnologias para o Ensino de Matemática II 6º semestre 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Estágio Supervisionado I 6º semestre 

Estágio Supervisionado II 7º semestre 

Estágio Supervisionado III 8º semestre 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Libras 1º semestre 

UEPA 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Psicologia da Educação 1º Série 

Introdução à Educação Matemática 1º Série 

Didática Geral e Especial 2º Série  

Informática Aplicada à Educação Matemática 2º Série 

Fundamentos da Avaliação da Aprendizagem em 
Matemática 

2º Série  

Políticas Públicas 4º Série 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Instrumentação para o Ensino da Matemática I 2º Série 

Instrumentação para o Ensino da Matemática II 3º Série 

Prática de Ensino de Matemática I 3º Série 

Prática de Ensino de Matemática II 4º Série 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 1º Série 

Educação Matemática e Inclusão 3º Série 
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UNEMAT 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Psicologia da Educação I 2º semestre 

Filosofia da Educação Matemática 4º semestre 

Sociologia 4º semestre 

Didática da Matemática 4º semestre 

Laboratório de Ensino de Matemática I 5° semestre 

Tendências em Educação Matemática 5° semestre 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 5 semestre 

Laboratório de Ensino de Matemática II 6º semestre 

Metodologia de Pesquisa e Ensino da Matemática 6º semestre 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Estágio Supervisionado no Ensino de Matemática I 6º semestre 

Estágio Supervisionado no Ensino de Matemática II 7º semestre 

Estágio Supervisionado no Ensino de Matemática III 8º semestre 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

- - 

UNIFEOB 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Didática I 1º semestre 

Didática II 2º semestre 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica I 3º semestre 

Laboratório de Ensino de Matemática I 3º semestre 

Psicologia da Educação I 3º semestre 

Sociologia da Educação I 3º semestre 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica II 4º semestre 

Laboratório de Ensino de Matemática II 4º semestre 

Psicologia da Educação II 4º semestre 

Sociologia da Educação II 4º semestre 

Tecnologias em Educação Matemática I 5º semestre 

Tecnologias em Educação Matemática II 6º semestre 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Instrumentação e Metodologia  
para Ensino de Matemática I 

5º semestre 

Instrumentação e Metodologia  
para Ensino de Matemática II 

6º semestre 

Prática de Ensino de Matemática  
no Ensino Fundamental e Médio I 

5º semestre 

Prática de Ensino de Matemática  
no Ensino Fundamental e Médio II 

6º semestre 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Libras I 5º semestre 

Libras II 6º semestre 

UFABC 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Educação Científica, Sociedade e Cultura 4º trimestre 

Políticas Educacionais 5º trimestre 

Desenvolvimento e Aprendizagem 6º trimestre 

Didática 7º trimestre 

 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Estágio Supervisionado/  

Práticas de Ciências e Matemática no Ensino Fundamental 

8º trimestre 

Estágio Supervisionado / 
Práticas de Matemática no Ensino Fundamental 

9º trimestre 

Estágio Supervisionado / 
Práticas de Ensino de Matemática I 

10º trimestre 

Estágio Supervisionado / 
Práticas de Ensino de Matemática II 

11º trimestre 

Estágio Supervisionado  
Práticas de Ensino de Matemática III 

12º trimestre 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Educação Inclusiva 10º trimestre 
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IFSP 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Filosofia da Educação 1º semestre 

Coordenação Prática 1
39

 1º semestre 

Coordenação Prática 2 2º semestre 

Coordenação Prática 3 3º semestre 

Fundamentos da Educação 1 3º semestre 

Organização Política Educacional 4º semestre 

Didática da Matemática 7º semestre 

Psicologia da Educação 7º semestre 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Prática de Ensino 1 - vivência no ambiente escolar 5º semestre 

Prática de Ensino 2 - Formação do profissional 6º semestre 

Prática de Ensino 3 - Reflexão da Prática no Ensino 7º semestre 

Prática de Ensino 4 -Trajetória da Práxis 8º semestre 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

Projeto Interdisciplinar - Qualidade de Vida 1 1º semestre 

Libras 7º semestre 

FAINTIPI 

 

EIXOS 

 

DISCIPLINAS 

PERÍODO 

CURSADO 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Educação, Desenvolvimento e Aprendizagem 1º semestre 

Conhecimento, Cultura e Linguagens 2º semestre 

Gestão de Sala de Aula I 2º semestre 

Gestão Educacional 2º semestre 

Gestão de Sala de Aula II 3º semestre 

Organização dos Seres Vivos 4º semestre 

Tópicos Aplicados à Ciência e Tecnologia 4º semestre 

Modelagem Matemática Aplicada ao Ensino 5º semestre 

 

 

PRÁTICA 

DOCENTE/ESTÁGIO 

Prática Pedagógica I – Ensino 3º semestre 

Prática Pedagógica II – Extensão 4º semestre 

Prática Pedagógica III – Pesquisa 5º semestre 

Estágio Supervisionado I 4º semestre 

Estágio Supervisionado II 5º semestre 

Estágio Supervisionado III 6º semestre 

Prática Pedagógica IV – Pesquisa 6º semestre 

 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais 1º semestre 

Sociedade, Cultura, Ética e Cidadania 1º semestre 

Currículo Escolar e Diversidade Cultural 2º semestre 

Fonte: Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

A análise do material permitiu observar que as disciplinas do eixo Diversidade 

Cultural oferecidas pelos cursos destacam a predominância da temática Educação 

Especial, ou seja, das nove instituições que oferecem disciplinas no eixo da Diversidade 

Cultural, 100% oferecem disciplinas que tratam da Educação Especial. Alguns cursos 

oferecem duas disciplinas nesse eixo e as duas são dessa mesma temática. É o caso da 

UFPA, da UEPA e da UNIFEOB. Outras instituições, como a PUCSP, o IFSP, a 

FAINTIPI e a USP oferecem, além da Educação Especial, disciplinas que tratam do 

respeito às diferenças culturais (IFSP, PUCSP, USP e FAINTIPI), disciplinas que 

                                                
39 As disciplinas Coordenação de Prática 1 e 2 foram alocadas no eixo de Fundamentação Didático-

Pedagógica por apresentarem objetivos voltados para esse fim; no entanto, os conteúdos dessas duas 

disciplinas, apresentados em seu programa, são específicos do campo da Matemática, o que deixa dúvidas 

quanto ao eixo que realmente se inserem. 
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discutem especificamente as relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e africana 

(PUCSP) e Educação de Jovens e Adultos (PUCSP). 

Vale ressaltar que algumas disciplinas elencadas no eixo Diversidade Cultural 

apresentam pontos e relação distantes com o tema. Um exemplo é a disciplina Projeto 

Interdisciplinar (Qualidade de Vida 1), cuja ementa aborda como um de seus 

componentes “compreender a diversidade cultural e o respeito às diferentes culturas”. 

Porém, ao se observar seu conteúdo programático – bastante extenso, inclusive –, 

constata-se que se volta primordialmente para aspectos fisiológicos das atividades 

físicas, apresentando apenas um item: Relação entre meio ambiente, cultura e qualidade 

de vida, que se aproxima mais da temática diversidade cultural, como citado na ementa. 

A análise desse ponto específico, coletado junto ao documento, revela um 

discurso pouco afinado com as diretrizes das políticas públicas atuais. De certa forma, 

denota um distanciamento entre a necessidade e validade do tratamento de tal temática e 

aquilo que os docentes que elaboram tais programas conhecem sobre a realidade da 

escola hoje. Barreto (2012) chama a atenção a respeito da formação dos professores 

formadores que atuam nesses cursos de licenciatura no que se refere a tais temáticas, 

uma vez que são muito novas no âmbito da educação básica e superior. 

Observa-se que as temáticas que figuram nos currículos dos cursos são aquelas 

que aparecem mais fortemente no campo das políticas públicas, como é o caso da 

Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos e relações étnico-raciais, que 

também possuem uma legislação que orienta a sua discussão no âmbito da formação de 

professores. Mesmo assim, ainda aparecem de maneira muito ínfima, quase 

imperceptível ou de forma isolada em uma única disciplina. 

Chama a atenção na análise dos documentos o fortalecimento de uma tendência 

legalista, apontada também por Gimenez (2011) em seu estudo dos projetos dos cursos 

de Pedagogia.  Essa perspectiva “legalista” percebida pelo pesquisador parece adequada 

também para este estudo, já que os projetos analisados correspondem total ou 

parcialmente com aquilo que está estabelecido pelo CNE nas DCNs, denotando-se, 

assim, uma forte adequação formal às orientações deliberadas pelo CNE . 

Evidências dessa situação é a ausência de temáticas como educação indígena, 

relações de gênero ou geracional, diversidade sexual, entre outras que não foram citadas 

pelos PPCs investigados, apesar de sua importância no âmbito da formação de 

professores. Tal constatação fortalece a hipótese de que, excetuando-se as temáticas que 
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são desenvolvidas por força da legislação atual, ou seja, aquelas relacionadas à Lei 

10.639/03
40

 e ao Decreto Presidencial n. 5.626/05
41

, os componentes curriculares 

avançam com pouca autonomia e se mostram tímidos em relação às estratégias 

curriculares para a superação das possíveis tensões que os futuros professores 

encontrarão em suas escolas e decorrentes da oferta da educação pública para todos com 

a entrada dos novos sujeitos sociais. 

Esses novos sujeitos sociais, segundo Gomes (2012, p. 688), são cidadãos e 

sujeitos de direitos e também são diversos em raça, etnia, credo, gênero, orientação 

sexual, idade, dentre outros. A autora enfatiza que essa diversidade “tem sido tratada de 

forma desigual e discriminatória ao longo dos séculos e ainda não foi devidamente 

equacionada pelas políticas de Estado, pelas escolas e seus currículos”. 

Os esforços das instituições e dos sujeitos nelas envolvidos devem se concentrar 

nas discussões acerca da transformação da escola em um ambiente que agrega diferentes 

identidades que devem ser respeitadas e valorizadas (CANEN; XAVIER, 2011). Para 

isso, todas as disciplinas e seus professores, incluindo-se aquelas de conhecimento 

específico da Matemática, e com maior foco nas responsáveis pelas práticas 

pedagógicas, devem direcionar esforços para que esses novos desafios impostos à 

profissão e relacionados à diversidade sejam entendidos como construção histórica, 

política, social e cultural e de modo que possam ser superados de maneira consciente e 

como parte do processo de constituição da profissionalidade docente. 

A partir do momento em que a instituição formadora assume uma perspectiva 

favorável à formação do professor voltada para o tratamento da diversidade cultural, 

segundo Canen e Xavier (2011), todas as áreas do conhecimento e do currículo escolar 

devem estar envolvidas, fazendo-se presentes nas diversas atividades relacionadas a 

essa formação, bem como nas práticas cotidianas entre os atores sociais envolvidos, o 

que se dá a partir do diálogo, visto pelas autoras como um instrumento indispensável, 

uma vez que professores e estudantes passam a estabelecer uma relação de 

entendimento e reflexão, em que todos sejam ouvidos e seus diálogos considerados e 

debatidos. 

                                                
40 Torna obrigatória a inclusão do ensino de História da África e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da educação básica. 
41 Torna a Língua Brasileira de Sinais (Libras) obrigatória como disciplina curricular em cursos de 

formação de professores de todos os sistemas de ensino. 
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Todavia, entende-se que um currículo que apresente componentes disciplinares 

voltados especificamente para a diversidade cultural, enfatiza essa perspectiva, 

deixando-a muito mais evidente, o que pode contribuir para o fortalecimento da 

mentalidade e das ações acerca da diversidade a partir de uma perspectiva crítica, ou 

seja, que vá além do simples respeito às diferenças, mas que seja proativo no combate à 

discriminação e preconceito. 

De modo geral, a partir das observações empreendidas, destacam-se as seguintes 

situações: 

 25% dos cursos observados não apresentam nenhuma disciplina inserida no eixo 

da Diversidade Cultural; 

 58% dos cursos observados realizam a disciplina de LIBRAS; 

 100% dos cursos observados que oferecem alguma disciplina do Eixo 

Diversidade Cultural incluem a Educação Especial; 

 57% dos cursos que oferecem a partir de duas disciplinas relacionadas a 

diversidade cultural, além da Educação Especial, apresentam disciplinas que tem 

como objeto o respeito às diferenças culturais; 

 14% dos cursos que oferecem a partir de duas disciplinas relacionadas a 

diversidade cultural, além da Educação Especial, apresentam disciplinas que 

discutem as relações étnico-raciais. 

 

Além desses pontos, constata-se que a maioria das instituições estudadas ainda 

dá preferência para disciplinas de prática docente ou estágio somente a partir da 

segunda metade do curso. As exceções são os programas da UFSCar e da UEPA (a 

partir do 2º período do curso), a FAINTIPI (3º período) e PUCSP (4º período). Embora 

o modelo 3 + 1 tenha sido extinto, como já relatado, ainda permanece a mentalidade de 

que, para iniciar as atividades práticas no campo de atuação docente, o licenciando 

necessita de conhecimentos teóricos. No entanto, quanto antes houver o contato com o 

campo de atuação durante a formação, mais oportunidades de reflexão sobre as 

abordagens teóricas e a realidade da escola surgirão. 

Dentre os projetos pedagógicos observados, destacam-se aqueles que apresentam 

um programa que consegue viabilizar de forma consistente o desenvolvimento do eixo 

Conhecimentos Específicos da Matemática, uma vez que a especialidade do professor a 

ser formado se dará nesse campo, conciliando-o com os eixos de Fundamentação 
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Didático-Pedagógica, Prática Docente/Estágios e Diversidade Cultural de maneira a 

viabilizar o desenvolvimento desses quatro eixos sem prejuízo de nenhum deles. 

Nesse sentido, os cursos desenvolvidos pela UFSCar, PUCSP e UEPA foram os 

que indicaram maior consistência em seus projetos de curso, ou seja, demonstraram 

uma preocupação com a formação docente ao mesmo tempo em que não descuidam da 

parte específica do curso. No caso da UFSCar, mesmo não apresentando disciplinas 

específicas voltadas para a diversidade cultural, se os componentes curriculares de 

fundamentação didático-pedagógica e das práticas docentes se mostrarem bem 

estruturados e organizados no sentido das dimensões apontadas por Lima (2009) –  

conteúdos, metodologias e sensibilidade –, certamente darão conta de eliminar a 

carência de disciplinas específicas das temáticas acerca da diversidade cultural. 

Vale ressaltar que a análise dos conteúdos dos PPCs favoreceu a visão acerca 

dos cursos observados e de como está planejado o programa dos cursos de Licenciatura 

em Matemática em alguns casos. A esse respeito, vale citar um estudo realizado por 

Gatti (2010) sobre os cursos de Licenciatura em Letras, Matemática e Ciências 

Biológicas, o qual também analisou os currículos e ementas de cursos de Licenciatura 

em Matemática, chegando a autora às seguintes constatações: 

 Em grande parte das vezes, os projetos pedagógicos obtidos não coincidem com 

o conjunto de disciplinas e ementas, o que denota que tais documentos não 

repercutem na realização do curso. 

A análise dos planos de ensino dos cursos de Licenciatura em Matemática 

obtidos em três instituições possibilitou perceber que, de fato, em muitos casos as 

ementas praticadas não condizem com aquelas apresentadas nos projetos do curso, o 

que significa que os professores possuem autonomia para aprimorá-las. Também deve-

se considerar que o conhecimento não é estático, além de que cada professor possui uma 

maneira diferente de desenvolvê-lo. 

 Os cursos de Licenciatura em Matemática realizados por instituições públicas, 

em sua maioria, apresentam maior carga horária para as disciplinas relativas a 

conhecimentos específicos, o que emite a ideia de um curso que se assemelha 

mais a um bacharelado do que um curso de licenciatura. 

Dos cursos realizados por instituições públicas, a exceção ocorreu na UFSCar, 

que apresenta um maior equilíbrio entre os eixos de disciplinas, conforme já foi 

discutido. 
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 Os ementários analisados, em sua maioria, não apresentam uma articulação entre 

as disciplinas específicas da Matemática e as disciplinas que fundamentam a 

constituição da profissionalidade docente. 

Mesmo entre as disciplinas que se configuram sobre o mesmo eixo de 

conhecimento não há articulação dos conteúdos. Houve apenas um caso em que se 

observou os planos de ensino de um dos cursos e se identificou que a metodologia de 

ensino estava muito próxima entre duas disciplinas distintas. Ao se verificar o que 

favorecia essa aproximação, percebeu-se que tais disciplinas eram lecionadas por uma 

mesma professora. 

A ideia que fica é que os professores não seguem necessariamente as orientações 

contidas no PPC e elaboram seus Planos com base em suas próprias concepções acerca 

de seu papel. 

Não foram identificados nos Planos de Ensino conteúdos, metodologias, tipo de 

avaliação ou outro elemento que evidenciasse um trabalho docente direcionado ao 

contexto da diversidade ou que procurasse situar as possíveis problemáticas encontradas 

em sala de aula relativas ao tema. 

Com exceção das disciplinas que eram específicas desse eixo, como aquelas que 

aparecem no Quadro 13, nenhuma disciplina apresentou atividades ou concepções nesse 

sentido. Mesmo as disciplinas específicas do eixo Diversidade Cultural deixaram de 

apresentar nos planos de ensino evidências de um debate que fosse mais amplo em 

torno da diversidade cultural, ficando a dúvida se as questões mais gerais no âmbito da 

diversidade seriam trabalhadas junto aos estudantes. 

A pesquisa de Gatti (2010) resultou na antecipação e constatação de situações 

que também foram trabalhadas neste estudo, o que possibilitou segurança quanto às 

análises empreendidas. Apesar de esta pesquisa apresentar objetivos distintos, 

identificaram-se muitos pontos de convergência nos resultados obtidos. 

 Por fim, a análise dos documentos mostrou que nos cursos estudados não há 

carência de disciplinas que promovam a constituição de saberes necessários à 

profissionalidade docente para uma atuação mais consciente, inclusive, sobre questões 

que abordam aspectos da diversidade cultural. Mesmo nos Programas que priorizam as 

disciplinas específicas de Matemática, percebeu-se que não há a referida escassez de 

disciplinas de fundamentos didático-pedagógicos ou de práticas docentes. Todavia, a 

falta de clareza acerca dos objetivos dessas disciplinas e a desarticulação entre os 
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diversos eixos de conhecimento são os principais fatores que dificultam a constituição 

da profissionalidade docente de professores de Matemática.  

 Percebeu-se ainda que as influências das políticas públicas foram determinantes 

para a inserção de concepções e conteúdos disciplinares nos currículos dos cursos de 

Licenciatura em Matemática. Todavia, como já citado, se não há consciência por parte 

dos professores formadores quanto à importância dessas inserções, os PPCs passam a 

figurar como um documento sem nenhum valor pedagógico ou político, ficando a 

formação dos professores de Matemática refém do preparo profissional e consciência de 

cada formador. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando-se a hipótese deste estudo, a qual aponta as dificuldades da escola 

básica em lidar com novos sujeitos, oriundos de uma sociedade que possui uma história 

recente de democracia e que se encontra em processo de transição entre tal perfil e o 

perfil de intolerância e violência contra culturas e indivíduos que se apresentam como 

diferentes do “modelo-padrão-europeu-masculino”, verificou-se que os estudos teóricos 

aqui apresentados fazem referência ao reconhecimento das diversas culturas e da 

valorização de todos os sujeitos enquanto seres que se diferenciam uns dos outros e que 

reclamam igualdade de direitos e respeito à sua maneira de ser, uma vez que convivem 

numa sociedade que se autodeclara democrática. 

Nesse contexto, verificou-se que na década de 1940, após a Segunda Guerra 

Mundial, houve um movimento em prol dos direitos humanos, influenciado, sobretudo, 

pela ONU e que disseminou mundialmente a ideia de reconhecimento das diferenças 

entre indivíduos, o que se acentuou no âmbito educacional a partir da realização de 

vários encontros que reuniram educadores e pessoas ligadas ao poder público para 

discutir maneiras de tornar a escola mais democrática, de modo que pudesse atender a 

todas as faixas etárias, classes sociais e pessoas com dificuldades especiais. 

No Brasil, esse movimento influenciou na elaboração da atual LDB e outros 

documentos, como os PCNs e a DCNs, que, por sua vez, proporcionaram um 

redimensionamento na configuração dos cursos superiores para formação de 

professores. Assim, tanto no âmbito internacional quanto nacional, as políticas públicas 

voltadas para a educação acompanharam o perfil democrático de sociedade, uma vez 

que apresentam orientações, normativas, resoluções e outras regulamentações que 

induzem a uma educação que considere a diversidade cultural presente na escola. Ou 

seja, que as diferenças físicas ou culturais existentes entre os indivíduos sejam 

reconhecidas como uma característica natural a todos os seres humanos. 

A partir do estudo teórico realizado, verificou-se que apesar da existência de 

várias ações que se voltam para atender a diversidade cultural, nem todas se mostram de 

maneira eficiente no combate às desigualdades existentes entre sujeitos. Ou seja, não 

basta que o poder público implante uma política voltada para a diversidade cultural. É 
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importante que se avalie quais os impactos sociais e educacionais causados por tais 

ações. 

A partir das análises dos documentos relativos a tais políticas, verificou-se que 

as discussões em torno dos direitos humanos e da democratização do ensino básico, 

voltadas para a inclusão escolar de sujeitos de diferentes classes sociais, faixa etária, 

etnias ou com necessidades educativas especiais, foram se ampliando ao longo dos 

anos, de modo que não apenas os direitos desses sujeitos fossem assegurados, mas que 

sua condição de sujeitos diferentes fosse respeitada e valorizada, passando-se a ampliar 

o debate teórico sobre o conceito de diversidade cultural. 

Por ser uma discussão recente, cuja temática se intensificou somente a partir do 

ano de 1997, os próprios termos diversidade cultural, multiculturalismo, 

interculturalidade, pluralismo cultural, entre outros utilizados por diferentes autores, que 

nem sempre se apresentaram convergentes quanto às suas concepções e princípios, mas 

que, de alguma forma, estão relacionados à importância de se reconhecer as diferenças 

sociais, culturais, físicas, étnicas etc. existentes entre os sujeitos; constata-se, entretanto, 

que tais conceitos ainda não se encontram definidos.  

Ressalta-se mais uma vez que a opção pela utilização do termo diversidade 

cultural nesta pesquisa justifica-se pela associação a um modelo de sociedade plural, 

que agrega indivíduos com suas múltiplas características pessoais e que também tem 

sido um termo prioritariamente utilizado nos documentos oficiais, pelo senso comum e 

pela comunidade acadêmica de modo geral, para expressar o respeito às diferenças. 

Os dados apontados no estudo confirmam que a diversidade se trata de um termo 

polissêmico e que o conceito de diversidade cultural é discutível, tendo em vista que as 

características físicas, por exemplo, não necessariamente estão associadas à cultura do 

sujeito, visto que se apresenta como uma condição física. No entanto, conforme 

expresso, somente muito recentemente começou-se a discutir esses conceitos, a partir do 

estabelecimento de relações mais democráticas de valorização das diferenças nas 

sociedades contemporâneas, o que justifica a variedade de termos utilizados e suas 

concepções. 

A discussão sobre conceitos tão complexos como diversidade cultural, 

diferenças e desigualdade foi desafiadora e inevitável neste estudo. Cabe ressaltar que 

os contextos temáticos, como educação especial, educação de jovens e adultos, 

educação do campo, questões étnico-raciais, religião, diversidade cultural e de gênero 
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citados neste estudo são emblemáticos, ou seja, outros grupos minoritários ou grupos 

diferenciados como os brasileiros nipodescendentes ou íberodescendentes, os ciganos, 

os ateus, entre outros, também fazem parte deste estudo por se tratarem de grupos 

diversos que nem sempre tem respeitados os seus modos de ser. 

Definido(s) o(s) conceito(s) de diversidade cultural para este estudo, passou-se a 

identificar políticas educacionais em torno de tal objeto, o que possibilitou perceber a 

importância dessa temática no âmbito educacional, identificando-se muitas ações 

desenvolvidas pelo Ministério da Educação para fomentar a inclusão escolar de jovens e 

adultos, negros, indígenas, pessoas com necessidades educativas especiais, entre outros 

sujeitos considerados marginalizados ou pertencentes aos grupos das minorias sociais. 

Como exemplo dessas ações, conforme apontado no estudo, estão os programas de 

formação continuada para professores da educação básica voltados para as temáticas 

relativas à diversidade cultural. 

Esse fato condiz com a hipótese levantada neste estudo acerca da necessidade de 

se formar docentes que sejam capazes de atuar em cenários marcados pela diversidade 

cultural, de modo que tal cenário não interfira negativamente no processo de 

aprendizagem dos estudantes ou que influenciem no abandono de muitos professores da 

profissão docente, mas, ao contrário, que esses cenários contribuam para que a interação 

entre sujeitos diferentes e que proporcionem experiências inovadoras e efetivas no 

desenvolvimento educacional e na aprendizagem dos estudantes, motivando assim a 

permanência dos professores na profissão. 

O estudo abordou ainda a formação inicial de professores de Matemática, 

apresentando uma retrospectiva da criação e desenvolvimento dos cursos superiores de 

Matemática e a formação de professores para lecionar a disciplina. A análise desse 

processo apontou que as matrizes curriculares dos cursos superiores de Matemática 

apresentavam, inicialmente, disciplinas estritamente voltadas para o desenvolvimento 

do conhecimento matemático e que somente a partir da regulamentação dos cursos de 

licenciatura, o que ocorreu a partir do Parecer do Conselho Federal de Educação n
o
 

292/1962, é que foram introduzidas disciplinas de cunho pedagógico na formação de 

professores para trabalharem com tal disciplina. 

Esse fato denota que aos professores de Matemática foi negada, durante muito 

tempo, uma formação profissional mais abrangente, que considerasse também aspectos 

relativos à atuação educativa e, assim, os auxiliassem no desenvolvimento de suas 
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práticas de modo que, além do conhecimento relativo à Matemática, também pudessem 

promover o desenvolvimento educacional dos estudantes de maneira menos intuitiva e 

mais profissionalizada. 

No entanto, conforme já exposto, o contexto histórico do Brasil até esse período 

não favorecia a ampliação da visão do papel dos professores para o desenvolvimento 

dos sujeitos, uma vez que as intenções do Estado eram promover a capacitação de mão 

de obra para auxiliar no desenvolvimento industrial da sociedade brasileira da época. 

O debate sobre a importância da formação de sujeitos mais conscientes de seu 

papel social e de sua cidadania se deu efetivamente a partir da promulgação da 

Constituição Federal, em 1988, e com a atual LDB, em 1996. Portanto, os cursos 

superiores que se prontificaram a formar professores para a disciplina de Matemática 

apenas sofreram as consequências histórias de um país que se democratizou muito 

recentemente. 

Em relação ao desenvolvimento dos cursos de Matemática, as pesquisas acerca 

da escassez de professores na educação básica para disciplinas como Matemática 

indicam que a crescente ampliação do acesso dos estudantes à escola básica não 

correspondeu a um avanço significativo na quantidade de cursos de Licenciatura em 

Matemática. Uma importante iniciativa do Estado para conter a escassez de professores 

apontada nas pesquisas indicadas neste texto foi a implementação do PARFOR. 

No entanto, essa iniciativa proporcionou apenas a adequação da formação de 

professores que já atuam na educação básica e que não possuem a devida qualificação 

para a disciplina a qual lecionam. Ou seja, o PARFOR se mostra como viável para 

ampliar o número de professores com formação inicial adequada mas não promove a 

ampliação da quantidade ou a atração de novos profissionais para atuar na disciplina de 

Matemática, além de que tal política de formação de professores apresenta a fragilidade 

de apenas promover o acesso de professores aos cursos de formação inicial ou 

continuada, mas não garante sua permanência e conclusão dos cursos. 

Um ponto bastante positivo verificado neste estudo é que a maioria dos cursos 

de Licenciatura em Matemática foi desenvolvida por universidades, o que denota uma 

formação inicial mais abrangente, uma vez que essas instituições tradicionalmente 

associam o ensino à pesquisa e à extensão. Vale ressaltar que houve uma queda na 

quantidade de cursos oferecidos por universidades privadas, entre o ano 2000 e o ano 

2010. Em termos de quantidade de cursos, verificou-se que as instituições públicas são 
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as que oferecem a maior parte dos cursos de Licenciatura em Matemática realizados 

atualmente no Brasil. 

Quanto ao número de matrículas, comparando-se os anos 2000 e 2010, 

verificou-se que houve um aumento significativo no último ano nas IES públicas, 

enquanto que as instituições privadas mantiveram praticamente o mesmo índice nesses 

períodos. O aumento do número de matrículas em IES públicas pode estar associado à 

implementação do PARFOR, que agregou nos primeiros anos de sua implantação 

apenas instituições públicas. 

No ano de 2000 as IES privadas foram responsáveis pela maior parte do número 

de concluintes. Em 2010 foram superadas pelas IES públicas, que apresentaram um 

percentual de 6% a mais de concluintes que as IES privadas. Tal fato pode ser explicado 

pela queda na quantidade de matrículas nas instituições privadas, observada em 2010. 

Considerou-se a importância desses dados para a compreensão da evolução e 

desenvolvimento dos cursos de Licenciatura em Matemática nos últimos anos, bem 

como para a justificativa da amostra de cursos os quais tiveram analisados seus projetos 

pedagógicos. Ou seja, a maioria dos cursos localizados em universidades (75%) e em 

IES públicas (75%). 

Embora esta pesquisa não tenha abordado a análise de práticas docentes voltadas 

para a relação entre diversidade cultural e o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem de Matemática
42

, foi possível identificar e compreender, à luz dos 

teóricos e das análises dos conteúdos de documentos referentes às políticas públicas 

educacionais e de projetos pedagógicos de cursos e planos de ensino, quais os 

elementos relativos à diversidade cultural se fizeram presentes na formação de 

professores de Matemática. 

O estudo apontou que os cursos de formação de professores de Matemática 

foram reestruturados, passando a se apresentar a partir do ano de 1961 com dois perfis 

distintos, o bacharelado em Matemática voltado para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático e o curso de Licenciatura em Matemática direcionado para a 

formação de professores. 

Essa diferenciação, no entanto, não se deu de maneira simples, pois, como os 

cursos se mantiveram até início da década de 1960 com um perfil de bacharelado, o fato 

                                                
42 Pretende-se dar prosseguimento em pesquisa pós-doutoral sobre a relação entre diversidade cultural e o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de Matemática, o que não foi possível abordar no presente 

estudo. 
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de agregar conhecimentos que formem, além do especialista em Matemática, um 

educador, vem se constituindo ao longo dos anos como um desafio para as IES quanto à 

elaboração de suas propostas de curso e, sobretudo, um desafio para a formação desses 

professores que necessitam agregar, mais que antes, esses dois tipos de conhecimento. 

Todavia, este estudo apontou que muitos cursos já conseguem romper com o 

modelo que prioriza o conhecimento matemático em detrimento do conhecimento de 

fundamentação didático-pedagógica, passando a incluir em seu currículo, sem prejuízo 

da formação específica, também elementos que fundamentam a compreensão do papel e 

atuação do professor, além de conhecimentos que possibilitam ampliar a visão e formas 

de atuação relativas aos estudantes e suas características individuais. É o caso dos 

cursos realizados pela PUCSP, UEPA, UFSCar e FAINTIPI, que se destacam por 

apresentar uma matriz curricular que considera até 50% das disciplinas voltadas para o 

desenvolvimento do conhecimento matemático e a outra parte significativa do curso 

voltada para o desenvolvimento da formação docente, abrangendo uma pequena 

porcentagem do currículo para a formação geral dos licenciandos do curso. 

Vale ressaltar que a PUCSP, a exemplo do que ocorreu em muitas universidades 

privadas, conforme já apontado neste texto, teve seu curso de Licenciatura em 

Matemática na modalidade presencial encerrado no ano de 2011, o que é lamentável, 

por representar um curso considerado com um perfil adequado às novas demandas 

sociais e educacionais, apesar de se manter com o mesmo perfil no curso realizado na 

modalidade EAD. 

Outro fato que merece destaque é o perfil do curso de Licenciatura em 

Matemática realizado pela UFSCar, que, embora não apresente em sua matriz curricular 

nenhuma disciplina específica do eixo da diversidade cultural, pelo fato de manter 40% 

das disciplinas voltadas para o eixo de fundamentação didático-pedagógica e de prática 

docente e estágio supervisionado, aumentam as chances de realizar um curso que 

proporcione uma formação adequada de professores para enfrentar os desafios 

apresentados nos cenários da diversidade cultural. 

Ou seja, defende-se neste estudo que não há a necessidade de se incluir na 

formação inicial disciplinas específicas para a formação de professores para atuar junto 

à diversidade cultural, desde que as disciplinas relativas à formação docente abordem 

questões, conceitos e metodologias de ensino que gerem o interesse de professores pelos 

aspectos relacionados à diversidade cultural e sua apropriação para o desenvolvimento 
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de uma prática docente ampla, que não considere apenas o ensino dos conteúdos da 

Matemática, mas que esses conteúdos sejam trabalhados de forma associada às 

demandas sociais e educacionais as quais os cursos de formação de professores de 

Matemática não podem deixar de considerar, sendo que os próprios cursos assumam 

essa responsabilidade. 

Como parte dos resultados, pode-se indicar que foi pela análise do perfil dos 

egressos que as instituições pesquisadas se propõem a formar que se verificou a 

manifestação de objetivos condizentes com as demandas sociais e educacionais, a saber: 

a formação de egressos que sejam autônomos (USP); que reconheçam e respeitem a 

diversidade manifestada por seus alunos (PUCSP); que sejam críticos e conscientes de 

sua cidadania (UFPA); que compreendam o ser humano o qual ele irão ensinar os 

conteúdos matemáticos (UNESP); que pautem sua conduta profissional por critérios 

humanísticos, apresentando a visão de seu papel social como educadores (UFSCar); que 

considerem relevante os aspetos histórico, social e cultural do mundo que os cercam 

(UFMT); que possuam uma fundamentação teórico-prática do processo de ensino e de 

aprendizagem que ocorrem na educação básica (UEPA); que tenham capacidade de 

inferir em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos 

(UNEMAT); que desenvolvam um espírito empreendedor e crítico (UNIFEOB); que 

saibam atuar numa sociedade democrática que respeita a diversidade social, cultural e 

física de seus cidadãos (UFABC); que compreendam a Matemática nos contextos 

social, cultural, econômico e político (IFSP); enfim, que desenvolvam uma postura 

crítica diante de fatos em defesa de uma sociedade mais justa (FAINTIPI). 

Se considerado o esforço dos últimos governos no sentido de colocar no centro 

das políticas públicas em educação o valor das diferenças e diversidade com atenção em 

relação aos conteúdos voltados para questões étnico-raciais, para pessoas com 

deficiência, para questões religiosas, culturais, ambientais, dentre outras, pode-se inferir 

pelas preocupações acima elencadas pelas instituições que, embora tenha se constatado 

avanços naquilo que se espera do estudante futuro professor, eles ainda são tímidos ao 

tocar em questões tão emergentes. 

Os projetos pedagógicos dos cursos se constituem como um importante 

instrumento de intervenção política e, no caso dos projetos analisados neste estudo, se 

encontram em consonância com as políticas públicas objetivadas e implementadas pelo 

Estado em prol do desenvolvimento de uma educação escolar voltada para a diversidade 
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cultural. No entanto, entende-se que esse instrumento só será utilizado de maneira mais 

efetiva na orientação do desenvolvimento das matrizes curriculares e dos planos de 

ensino dos professores que atuarão na educação básica, quando os documentos públicos 

orientadores das políticas de educação apresentarem uma posição única e coesa acerca 

da ideia de diversidade. Para isso, espera-se que a defesa da diversidade saia da retórica 

do governo e seja elevada a política de Estado. Somente assim o que ainda se constitui 

em preocupação com a diversidade em documentos escritos como os projetos 

pedagógicos poderá transformar-se em ação efetiva nas escolas e cursos de formação de 

professores.  

Os projetos analisados revelaram que a temática da diversidade, embora não seja 

central nos currículos de formação de professores de Matemática, apresenta-se como 

positiva e emergente no currículo prescrito. Um avanço na direção do currículo vivido 

aponta para uma pesquisa mais ampla que se volte para a dinâmica escolar no 

tratamento dessa questão. Ou seja, um estudo que aponte que a diferença e a diversidade 

não se apresentem apenas como um conceito vazio nas práticas cotidianas das escolas, 

mas sejam definidoras de ações de afirmação de identidades no currículo escolar em 

ação. 
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APÊNDICE A 

 

 

Programas e ações que no período de realização da pesquisa encontravam-se em 

vigência no âmbito do Ministério da Educação, desenvolvidos pela SECADI 

 

 

 Diretoria de Políticas de Educação Especial – DPEE 

 Programa Escola Acessível 

 Sala de Recursos Multifuncionais 

 Formação Continuada de Professores na Educação Especial 

 Benefício da Prestação Continuada - BPC na Escola 

 Acessibilidade à Educação Superior 

 Educação Inclusiva: Direito à Diversidade 

 Livro Acessível 

 Prolibras 

 Centro de Formação e Recursos 

 Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas 

 

 

 Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações 

Étnico-raciais 

 Procampo – Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo 

 Formação Continuada de professores em Educação do Campo 

 Projovem Campo – Saberes da Terra 

 PNLD Campo 

 PDDE Campo 

 PDDE Água 

 PROLIND – Apoio à Formação Superior e Licenciaturas 

Interculturais Indígenas 

 PET – Conexões de Saberes 
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 UNIAFRO – Ações Afirmativas para a População Negra na 

Educação Superior 

 Educação Quilombola 

 Educação Escolar Indígena 

 Formação Continuada de Professores em Educação Escolar Indígena 

 

 

 Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania 

 Acompanhamento da Frequência Escolar de Crianças e Jovens em 

Vulnerabilidade – Condicionalidade em Educação do Programa Bolsa 

Família 

 Formação Continuada de Professores e Gestores em Educação 

Ambiental e Educação em Direitos Humanos 

 Projeto Escola que Protege 

 Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero 

 Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

 Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (Com Vida) 

 

 

 Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos – 

DPAEJA 

 Programa Brasil Alfabetizado 

 Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e 

Adultos 

 Concurso Literatura para Todos 

 Educação em prisões 

 Medalha Paulo Freire 

 

 

 Diretoria de Políticas Educacionais para a Juventude 

 Projovem Urbano 
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APÊNDICE B 

 

 

Cursos de formação continuada no âmbito da diversidade cultural realizados 

através da UAB, considerando-se que os estudo os identificou no ano de 2012 

 

 

 Cursos de Aperfeiçoamento: 

 Educação de Jovens e Adultos na Diversidade (Nenhuma oferta) 

 Educação para a Diversidade (Nenhuma oferta) 

 Educação para a Diversidade-Ambiente Escolar – (Nenhuma oferta) 

 Educação para a Diversidade e Cidadania (Nenhuma oferta) 

 Gênero e Diversidade na Escola (Ofertado pela Universidade Federal 

do Rio Grande (em 03 polos), Universidade Federal de Alagoas (em 01 

polo), Universidade Federal de Minas Gerais (em 04 polos), 

Universidade Federal do Mato Grosso (em 05 polos), Universidade 

Federal de São Carlos (em 06 polos), Universidade Estadual de São 

Paulo (em 10 polos), Universidade Estadual de Montes Claros (em 03 

polos). 

 Produção de Material Didático para a Diversidade (Ofertado pela 

Universidade Federal do Rio Grande (05 polos), Universidade Federal do 

Mato Grosso (06 polos) e Universidade Estadual de Montes Claros (01 

polo)). 

 

 

 Cursos de Extensão: 

 Diversidade no Ambiente Escolar (Nenhuma oferta) 

  Educação de Jovens e Adultos na Diversidade (Nenhuma oferta) 

 Educação para a Diversidade (Nenhuma oferta) 

 Gênero e Diversidade na Escola (Ofertado pela Universidade Federal 

da Bahia, (em 09 polos) e pela Universidade Federal do Paraná (em 03 

polos)). 
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 Produção de Material Didático para a Diversidade (Ofertado pela 

Universidade Federal da Bahia (em 06 polos) 

 

 Cursos de Especialização: 

 Educação de Jovens e Adultos na Diversidade (Ofertado pelo Instituto 

Federal de Educação do Ceará (em 04 polos)) 

 Educação para a Diversidade (Nenhuma oferta) 

 Educação para a Diversidade e Cidadania (Nenhuma oferta) 

 Gênero e Diversidade na Escola (Nenhuma oferta) 

 Produção de Material Didático para a Diversidade (Nenhuma oferta)  
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