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RESUMO 

Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, vinculada ao Projeto de 

Pesquisa “Desenvolvimento Curricular em Matemática e Formação de Professores”. Nela 

procuramos contribuir para os estudos que buscam compreender as formas de articulação 

entre a dimensão ‘teoria’ e a dimensão ‘prática’ propostas e desenvolvidas no Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) de um curso de licenciatura em Matemática no estado da Bahia. 

Para isso, nos propusemos a responder às seguintes questões de pesquisa: O curso descrito no 

PPP apresenta mecanismos de articulação teoria-prática? Que tipos de conhecimentos do 

saber fazer previstos no PPP favorecem o licenciando para a aquisição do conhecimento 

prático do ensinar? O que revelam os estudantes que estão em diferentes momentos do curso 

em relação aos saberes provenientes da matriz curricular? A natureza das informações 

coletadas e as formas adotadas para seu tratamento enquadram nosso estudo no conjunto de 

pesquisas qualitativas associadas ao estudo de caso. O referencial teórico – Fiorentini (2005), 

Schön (2000), Tardif (2000) e Candau e Lelis (1999) – foi selecionado com o propósito de 

oferecer ferramentas que contribuíssem para a composição do relatório de pesquisa. Como 

fonte de informação, utilizamos inicialmente o PPP do curso de licenciatura em Matemática 

da Universidade do Estado da Bahia. Além disso, tivemos a contribuição do depoimento de 

nove estudantes que já cumpriram no mínimo a primeira metade do curso e, em seus relatos, 

buscaram identificar em que medida as propostas inseridas no PPP possibilitaram ou não a 

inter-relação entre teoria e prática. A partir do tratamento das informações coletadas, 

constatamos que os textos introdutórios do PPP do curso de licenciatura em Matemática 

reafirmam a importância de se articular teoria e prática na formação de professores, 

concordando, portanto, com as deliberações previstas na legislação. No entanto, as referências 

de articulação entre teoria e prática não favorecem a relação de unidade defendida na proposta 

curricular no PPP. Os mecanismos utilizados para sua operacionalização apresentam 

fragilidades, principalmente na inserção da prática como componente curricular. Os 

depoimentos dos licenciandos entrevistados nos permitiram entender que, mesmo diante de 

um currículo organizado em eixos de formação, predominam atividades práticas que servem 

apenas para a aplicação de teorias estudadas durante o curso. Mais especificamente, para os 

estudantes a matriz curricular do curso favorece e reafirma a dicotomia entre teoria e prática. 

Como conclusão, acreditamos que uma das principais contribuições deste relatório de 

pesquisa está na compreensão de que os licenciandos trazem, por meio de seus discursos, 

entendimentos sobre a relação entre teoria e prática desenvolvida no PPP do curso, e que estes 

lhes são revelados sob uma tensão de não se reconhecerem como futuros professores, seguros 

e preparados para o enfrentamento da prática profissional.  

 

Palavras-chave: Licenciatura em Matemática. Formação Inicial. Projeto Político-Pedagógico. 

Teoria e Prática. 



 

 

ABSTRACT 

This study was carried out under the Graduate Program in Mathematics Education of the 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo as part of the Research Project "Curricular 

Development in Mathematics and Teacher Training". We sought to further studies exploring 

the forms of coordination between the ‘theory’ and ‘practice’ dimensions proposed and 

developed in the Political-Pedagogic Project (PPP) of a teaching certification program in 

Mathematics in Bahia state. To this end, the following research questions were addressed: 

Does the program described in the PPP have mechanisms for coordinating theory and 

practice? What kinds of implicit and formalized knowledge envisaged in the PPP help the 

student to acquire practical knowledge of teaching? What do students at different stages of the 

program disclose regarding the knowledge provided by the syllabus? The nature of the 

information collected and the methods adopted for its treatment characterize this research as a 

qualitative study of the case-study type. The theoretical references – Fiorentini (2005), Schön 

(2000), Tardif (2000) and Candau and Lelis (1999) – were chosen to provide tools that would 

help produce the research report. The PPP for the teaching certification program in 

Mathematics of the Universidade do Estado da Bahia was initially employed as the 

information source. In addition, the study drew on the statements of nine students who had 

completed at least half of the program and, from their reports, we sought to identify to what 

extent the proposals contained in the PPP enabled or otherwise the inter-relationship between 

theory and practice. Treatment of the information collected showed that the introductory texts 

from the PPP for the teaching certification program in Mathematics reiterated the importance 

of coordinating theory and practice in teacher training, thereby complying with the resolutions 

outlined in law. However, the examples of coordination between theory and practice did not 

favor the relationship of unity advocated in the curriculum proposed in the PPP. The 

mechanisms employed to promote this coordination exhibited inherent weaknesses, 

particularly regarding the inclusion of practice as a curricular component. The statements of 

the students interviewed indicated that, despite a curriculum organized into different aspects 

of training, there was a predominance of practical activities which served only to apply the 

theories studied during the program. More specifically, according to the students, the program 

syllabus favors and reaffirms the dichotomy between theory and practice. In conclusion, we 

believe that one of the main contributions of this research report lies in the fact that the 

students, through their discourse, have provided insights on the relationship between theory 

and practice outlined in the PPP for the program. These insights are revealed amid a concern 

held by students of not perceiving themselves as future teachers who are confident and 

prepared to commence professional practice.  

 

Keywords: Teaching certification in Mathematics. Initial Training. Political-Pedagogic 

Project. Theory and Practice. 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1. Lista dos trabalhos levantados. ............................................................................................................. 27 

Quadro 2. Significados de prática como componente curricular. .......................................................................... 40 

Quadro 3. Os saberes dos professores.................................................................................................................... 61 

Quadro 4. Pesquisa sobre formação de professores: 2001-2006. ........................................................................... 94 

Quadro 5. Pesquisa sobre formação de professores – ENADE 2005. .................................................................... 95 

Quadro 6. Fóruns Nacionais de Licenciatura em Matemática. .............................................................................. 96 

Quadro 7. Fóruns Regionais de Licenciatura em Matemática. .............................................................................. 97 

Quadro 8. Conteúdos Curriculares obrigatórios comuns a todos os cursos de Matemática, bacharelado e 

licenciatura. .......................................................................................................................................................... 107 

Quadro 9. Perfil dos licenciandos. ....................................................................................................................... 117 

Quadro 10. Das Sessões ....................................................................................................................................... 124 

Quadro 11. Das Sessões. ...................................................................................................................................... 124 

Quadro 12. Síntese geral do perfil profissional do egresso. ................................................................................. 131 

Quadro 13. Atributos profissionais associados ao conhecimento específico de Matemática com o seu 

desenvolvimento profissional. ............................................................................................................................. 132 

Quadro 14. Atributos profissionais associados ao conhecimento sobre o ensino de Matemática. ....................... 133 

Quadro 15. Atributos profissionais associados ao conhecimento profissional. ................................................... 134 

Quadro 16. Atributos profissionais associados ao conhecimento profissional. ................................................... 134 

Quadro 17. Síntese das disciplinas por eixo de formação. ................................................................................... 138 

Quadro 18. Matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática da UNEB. ............................................. 141 

Quadro 19. Ementas dos componentes curriculares. ........................................................................................... 148 

Quadro 20. Percepções dos licenciandos sobre a Matemática. ............................................................................ 165 

Quadro 21. Pontos de similaridade. ..................................................................................................................... 169 

Quadro 22. Significado para ser um bom professor de Matemática. ................................................................... 178 

Quadro 23. Perfil do bom professor. .................................................................................................................... 180 

Quadro 24. Saberes do professor. ........................................................................................................................ 181 

Quadro 25. Curso de licenciatura da UNEB. ....................................................................................................... 182 

Quadro 26. Percepções dos Licenciandos sobre a Matemática. ........................................................................... 190 

Quadro 27. Curso de licenciatura da UNEB. ....................................................................................................... 193 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Síntese da distribuição da carga horária presente no PPP do curso de licenciatura em Matemática da 

UNEB. ................................................................................................................................................................. 136 

Tabela 2. Síntese da distribuição da carga horária do curso de licenciatura em Matemática da UNEB. ............. 142 

Tabela 3. Matriz curricular. ................................................................................................................................. 142 

Tabela 4. Carga horária de disciplinas obrigatórias segundo as categorias de análise. ....................................... 154 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Visões sobre a articulação teoria-prática. ............................................................................................... 33 

Figura 2. Localização da UNEB no estado da Bahia ........................................................................................... 126 

Figura 3. Distribuição percentual da carga horária dos eixos que compõem a matriz curricular – licenciatura em 

Matemática. ......................................................................................................................................................... 152 

Figura 4. Distribuição percentual da carga horária das disciplinas obrigatórias do currículo do curso de 

licenciatura em Matemática, segundo as categorias de análise. .......................................................................... 155 

Figura 5. Matriz curricular. ................................................................................................................................. 189 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 15 

CAPÍTULO 1 – DELINEANDO A PESQUISA ........................................................................................... 21 

1.1 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL ................................................................................................. 21 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................................... 26 

1.2.1 Pesquisas que investigam a articulação teoria e prática no contexto da formação de 

professores ............................................................................................................................................. 29 

1.2.2 Pesquisas que revelam entendimentos de estudantes de curso de licenciatura em 

Matemática sobre a prática .................................................................................................................... 34 

1.2.3 Pesquisas relacionadas à prática como componente curricular em projetos pedagógicos ....... 37 

1.2.4 Reflexões sobre o levantamento bibliográfico ......................................................................... 43 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA ...................................................................... 45 

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA.......................................................................................................... 48 

1.5 HIPÓTESE .................................................................................................................................... 48 

1.6 OBJETIVO ................................................................................................................................... 49 

CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 51 

2.1 O PROFESSOR REFLEXIVO: ENTENDIMENTOS E APROFUNDAMENTOS SOBRE A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES .......................................................................................................... 52 

2.1.1 Os saberes docentes .................................................................................................................. 58 

2.2 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA .. 65 

2.2.1 A articulação entre teoria e prática como instrumento formativo ............................................ 66 

2.2.2 Algumas considerações sobre disciplinas de conteúdo específico e disciplinas de 

conteúdo pedagógico no curso de licenciatura em Matemática ............................................................. 69 

2.3 O LUGAR DA MATEMÁTICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ...... 76 

CAPÍTULO 3 – O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNEB ................................. 85 

3.1 PERCURSO HISTÓRICO ............................................................................................................ 85 

3.2 AS LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA .............................................................................. 89 

3.3 PARECERES E RESOLUÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES .................... 100 

3.3.1 Parecer CNE/CP 9, de 8 de maio de 2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena ................................................................................................................................... 100 



 

 

3.3.2 Parecer CNE/CP 21/2001, de 6 de agosto de 2001 ................................................................ 104 

3.3.3 Parecer CNE/CES 1.302, de 6 de novembro de 2001 ............................................................ 105 

3.3.4 Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 ................................................................. 108 

3.3.5 Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 ................................................................. 109 

3.3.6 Resolução CNE/CES 15, de 2 de fevereiro de 2005 .............................................................. 110 

CAPÍTULO 4 – ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO ................................................................... 113 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO NA PESQUISA ........................................... 114 

4.2 A FONTE E OS SUJEITOS DA PESQUISA ............................................................................ 115 

4.2.1 Caracterização dos Sujeitos .................................................................................................... 117 

4.3 ETAPAS PARA A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO ................................................................ 121 

4.3.1 Procedimento para elaboração e utilização de roteiro para análise do PPP do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB ................................................................................................. 123 

4.3.2 Procedimento para elaboração e utilização de roteiro para os questionários estruturados ..... 124 

CAPÍTULO 5 – O CURSO DE LICENCIATURA DE MATEMÁTICA – UNEB, SEU PPP, E A 

SUA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE ................................................................................ 125 

5.1 SITUANDO O CURSO ............................................................................................................. 125 

5.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA DA UNEB ............................................................................................................ 127 

5.2.1 Perfil Profissional do Curso.................................................................................................... 128 

5.2.1.1 Conhecimento Específico de Matemática ...................................................................... 131 

5.2.1.2 Conhecimento sobre o Ensino de Matemática ............................................................... 132 

5.2.1.3 Compromisso Profissional ............................................................................................. 133 

5.2.1.4 Compromisso Social ...................................................................................................... 134 

5.2.2 Organização Curricular .......................................................................................................... 135 

5.2.3 Duração e Carga Horária ........................................................................................................ 135 

5.2.4 Matriz curricular ..................................................................................................................... 136 

5.2.5 Descrição dos Eixos de Formação .......................................................................................... 138 

5.2.6 Prática como componente curricular ...................................................................................... 144 

5.3 EMENTAS ................................................................................................................................. 147 

5.4 ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO ....................... 150 

5.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO ................................................................................ 156 

5.6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ............................................................................................ 158 

CAPÍTULO 6 – O PONTO DE VISTA DO LICENCIANDO – UMA ANÁLISE DOS DADOS ............. 163 



 

Sessão I ........................................................................................................................................................ 163 

Categoria 1 – Referências às características profissionais esperadas do licenciando .................................. 163 

Categoria 2 – Formas de relação entre teoria e prática na matriz curricular ................................................ 168 

Categoria 3 – Concepções sobre prática ...................................................................................................... 173 

Sessão II ....................................................................................................................................................... 176 

CAPÍTULO 7 – RESULTADOS ................................................................................................................. 183 

7.1 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO ................................................................................. 183 

7.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ............................................................................................. 186 

7.3 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR ................................................................ 191 

7.4 RESULTADOS........................................................................................................................... 194 

7.4.1 O curso de licenciatura em Matemática descrito no Projeto Político-Pedagógico 

apresenta mecanismos de articulação teoria-prática? .......................................................................... 194 

7.4.2 Que tipos de conhecimentos previstos no Projeto Político-Pedagógico favorecem o 

licenciando para a aquisição do conhecimento prático de ensino? ...................................................... 195 

7.4.3 O que revelam os estudantes que estão em diferentes momentos do curso de licenciatura 

em relação aos saberes provenientes da matriz curricular ................................................................... 196 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................................... 199 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................... 204 

ANEXOS ..................................................................................................................................................... 212 

 

 



15 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, o século XXI é marcado por um processo de reformas na formação de 

professores desencadeado pelo parecer CNE/CP 9, de 8 de maio de 2001, do Conselho 

Nacional de Educação, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação 

Plena. Com base neste parecer, foram elaborados novos parâmetros e princípios a serem 

observados na organização institucional e curricular dos estabelecimentos de ensino superior e 

explicitados no corpo das resoluções CNE/CP 1/2002, decorrente desse parecer, e CNE/CP 

2/2002, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores da educação básica. 

A partir das normativas legais, o debate sobre a formação de professores mudou seu 

foco, desencadeando a criação de novas demandas de estudo, dentre elas a necessidade de 

reformulação das estruturas curriculares das instituições de ensino superior, ou seja, uma 

reformulação nos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) dos cursos de licenciatura. Uma das 

principais mudanças nessa direção vai ao encontro de uma questão crucial e polêmica para o 

processo de formação da docência – estamos falando da relação entre teoria e prática. Decorre 

dessa legislação que os cursos de licenciatura devem ser organizados de modo que tanto a 

dimensão teórica como a dimensão prática componham um eixo articulador, a fim de que 

todas as disciplinas do currículo de formação, e não apenas as disciplinas pedagógicas, 

tenham ter sua dimensão prática.  

Estabelecer uma relação de equilíbrio entre as dimensões teórica e prática na 

formação inicial de professores vai além da revelação de um conjunto de intencionalidades 

que sustentam a necessidade de articulação entre as duas dimensões, quer seja no interior da 

legislação ou quando da elaboração e desenvolvimento de projetos que revelam a identidade 

dos cursos de licenciatura, mas, sobretudo, a necessidade de que essa articulação e imersão no 

corpo do processo de formação inicial sejam significativas e efetivas para que não se cometa o 

erro de reafirmar a condição extremista imposta à teoria e prática ao longo dos anos em 

processos formativos.  

Mesmo considerando os avanços ocorridos no âmbito das licenciaturas e, em 

particular, nos cursos de licenciatura em Matemática, a relação entre teoria e prática persiste 

como ponto de discussão, não apenas pela complexidade de entendimentos sobre o que vêm a 

ser teoria, prática ou ambas ao mesmo tempo, mas também pelo fato de ser a formação inicial 
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de professores uma atividade plural e, como tal, que suscita na relação entre teoria e prática 

interpretações que estarão sempre gerando novos conhecimentos. 

Nesse movimento, é possível encontrar convergências e divergências entre 

investigações já produzidas, mas nunca isentas de novas interpretações capazes de reconhecer 

em uma nova investigação elementos e/ou argumentos que vão dar visibilidade a essa relação. 

Desse modo, não é possível pensar na relação entre teoria e prática na formação inicial de 

professores como algo esgotado sem incorrer no risco de rotular a atividade docente como 

uma prática singular e uniforme.  

Partindo desse pressuposto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica adotam como princípio metodológico que todo fazer traz 

como implicação uma reflexão, e que esta, por sua vez, implica um fazer, ainda que nem 

sempre este se concretize – ou seja, no processo de construção da autonomia o licenciando, 

além de saber, deve, para saber fazer, compreender o que faz, enriquecendo desse modo o 

entendimento de que a ação pedagógica é um processo de mediação de múltiplos saberes. 

Cabe portanto aos cursos de licenciatura, diante do novo contexto formativo, assegurar os 

espaços, procedimentos e instrumentos capazes de revelar essa compreensão. 

As diretrizes também deixam claro como deve acontecer a reestruturação dos cursos, 

porém a consolidação dos PPP dos cursos de licenciatura estará condicionada tanto à vontade 

política de seus organizadores como também às diversas interpretações possíveis decorrentes 

de suas concepções epistemológicas, teóricas e metodológicas. Para Santos (2011), as 

diferentes interpretações se refletem nas ações pedagógicas e administrativas do curso e, 

consequentemente, no perfil do profissional que se deseja formar. Diniz-Pereira (2000, p. 57), 

em seus estudos sobre licenciaturas, afirma que as análises continuam apontando “a 

necessidade de superar algumas dicotomias teoria-prática, como refletido na desvinculação 

das disciplinas de conteúdo e pedagógicas e no distanciamento existente entre a formação 

acadêmica e as questões colocadas pela prática docente na escola”. 

No campo de investigação da Educação Matemática, as reformulações curriculares às 

quais os cursos de licenciatura em Matemática foram submetidos ainda apresentam problemas 

institucionais no momento em que se verifica o distanciamento entre as instituições 

formadoras e as escolas em que atuarão os futuros professores. A Sociedade Brasileira de 

Educadores Matemáticos (SBEM) vem desde 2002 promovendo fóruns nacionais e regionais, 

articulados entre si, com o intuito de oferecer subsídios à reestruturação dos cursos de 

licenciatura em Matemática. Como ação pioneira nessa direção, temos o I Seminário 

Nacional, realizado em Salvador, BA, em 2003, sob a temática “Construindo propostas para 
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os cursos de licenciatura em Matemática”, o qual culminou com a elaboração do documento 

Subsídios para a discussão de propostas para os cursos de licenciatura em Matemática: uma 

contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática.  

Considerando os problemas a serem enfrentados por essa formação, o documento 

destaca a “desarticulação quase que total entre os conhecimentos matemáticos e os 

conhecimentos pedagógicos e entre teoria e prática” (SBEM, 2003, p. 6). Particularmente no 

estado da Bahia, foram promovidos cinco Fóruns Estaduais de Licenciatura em Matemática 

por meio da parceria entre representantes da SBEM (regional Bahia) e institutos de ensino 

superior como a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS), a Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) e a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). As discussões produzidas durante os momentos de reflexão têm gerado 

contribuições no sentido de promover mudanças nos PPP desses cursos. 

Assim, entendemos que a presença de pesquisas pode oferecer elementos que 

auxiliem na compreensão e aprofundamento das relações entre teoria e prática na formação do 

professor de Matemática e dos saberes associados às atividades da prática docente. Desse 

modo, o apoio de estudos relatados no campo da Educação Matemática será essencial para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Todavia, considerando a importância da elaboração de propostas adequadas à 

formação de professores de Matemática e tendo em vista as necessidades de reestruturação e 

implementação de novos PPP de compreensão mais profunda sobre o cenário dessas 

propostas quanto à forma de articulação entre teoria e prática, bem como nosso interesse 

profissional em pesquisar e trabalhar nesta área, optamos por realizar um estudo sobre a 

relação entre a teoria e a prática presentes no PPP do curso de licenciatura em Matemática da 

UNEB. 

Ao investir nessa possibilidade, propomos investigar e discutir como se dá a 

articulação entre teoria e prática em um curso de licenciatura em Matemática por meio de seu 

PPP, acreditando que os diferentes olhares impostos ao processo formativo dessa licenciatura 

vão ao encontro de formas diferenciadas de se conceber essa relação, projetada nos vários 

contextos da formação, entre elas a busca por uma noção de competência que não esteja 

restrita apenas ao ato de saber fazer, mas que seja compreendida como a contextualização de 

conhecimentos especializados, de tal modo que possa promover “uma permanente construção 

de significados desses conhecimentos com referência à sua aplicação, sua relevância para a 

vida social e pessoal, sua validade para análise e compreensão de fatos da vida real” 

(MELLO, 1999, p. 9). 
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O presente estudo insere-se na linha de pesquisa “Desenvolvimento Curricular em 

Matemática e Formação de Professores” do Programa de Estudos de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Seu 

propósito é o de desenvolver pesquisas centradas na formação de docentes que ensinam 

Matemática em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

A importância desse tema parece evidente: se a relação entre a teoria e a prática 

estabelecida por um profissional durante o desempenho de suas atividades é utilizada como 

parâmetro para estabelecer seu grau de competência profissional, por que ela também não o 

seria para a formação de um profissional que vai ensinar? 

Assim, a questão da relação entre a teoria e prática nos cursos de formação de 

professores de Matemática mantém estreita ligação com os princípios que fundamentam a 

formação de professores de Matemática para a educação básica. Nesse sentido, esta pesquisa 

tem como objetivo contribuir para os estudos que buscam compreender as formas de relação 

entre teoria e prática propostas e desenvolvidas em um curso de licenciatura de Matemática. 

Pensamos que com esta investigação podemos evidenciar parte do cenário atual de proposta 

presente no PPP do curso de licenciatura em Matemática da UNEB e fornecer subsídios que 

contribuam para debates sobre a formação de professores de Matemática que têm sido 

promovidos nesse estado. Novos sentidos e formas de relação entre essas dimensões teórica e 

prática emergem nos processos de formação de professores e, portanto, precisam ser 

compreendidos e investigados.  

Estruturamos este relatório da pesquisa em sete capítulos. No primeiro capítulo, que 

delineia a pesquisa, apresento as motivações que me levaram a realizá-la, ao mesmo tempo 

que apresento um panorama sobre estudos que investigam esse tema e que comporão o 

levantamento bibliográfico. Em sequência, são apresentadas a justificativa do tema, as 

questões de pesquisa e o objetivo proposto para esta investigação. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica sobre a relação entre teoria e 

prática na formação de professores em cursos de licenciatura, e para tanto levantamos 

discussões sobre o professor reflexivo, o reconhecimento da existência de saberes específicos 

relacionados à atividade docente e o modo como estes se inserem na estrutura curricular. Em 

sequência, apresentamos a articulação entre teoria e prática como instrumento formativo, além 

de trazer considerações sobre as disciplinas de conteúdo específico e disciplinas de conteúdo 

pedagógico. Por fim, procuramos discutir sobre o lugar da Matemática no curso de 

licenciatura em Matemática.  
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No terceiro capítulo, trazemos um breve histórico da criação do curso de licenciatura 

no Brasil e, em continuidade, apresentamos alguns documentos legais que orientam a 

constituição do PPP do curso de licenciatura em Matemática.  

No quarto capítulo, apresentamos e discutimos os procedimentos metodológicos 

adotados nesta investigação. Primeiramente explicitamos a natureza da investigação e 

delimitamos a fonte e os sujeitos da pesquisa, e encerramos apresentando as etapas para a 

construção do método. 

No quinto capítulo, situamos o curso de licenciatura em Matemática da UNEB e 

descrevemos a proposta de formação presente no PPP, focalizando o perfil profissional do 

egresso, a organização curricular, a prática como componente curricular e as ementas. No 

final do capítulo, realizamos uma análise e reflexão sobre o PPP em processo de investigação. 

No sexto capítulo, apresentamos os entendimentos dos estudantes de licenciatura a 

partir das sessões de investigação que foram estabelecidas na descrição do percurso 

metodológico. 

No sétimo capítulo, apresentamos as constatações e resultados parciais sobre as 

categorias ‘Perfil profissional do egresso’, ‘Organização curricular’ e ‘Prática como 

componente curricular’, confrontando-as com os entendimentos produzidos pelos 

licenciandos. Além disso, destacamos neste relatório de pesquisa, algumas conclusões obtidas 

por meio desta investigação e implicações para a formação oferecida no curso de licenciatura 

em Matemática. 
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CAPÍTULO 1 – DELINEANDO A PESQUISA 

1.1 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

As motivações para a construção deste trabalho guardam estreita relação com minha 

trajetória pessoal e profissional, fazendo com que uma simples descrição assuma um sentido 

muito especial para mim. 

As primeiras imagens que relacionavam a teoria e a prática começaram a ser 

construídas no final da década de 1970, quando concluí o curso de magistério, no qual 

ingressei pautada na crença que condicionava o ensino a uma “vocação” ou um “dom”. O 

aprendizado da profissão passou por uma prática na qual os aspectos teóricos e metodológicos 

eram estudados e estruturados para atender às situações de ensino. Estudavam-se as rotinas 

das escolas em que aconteceriam os estágios, bem como as práticas de professores mais 

experientes com discussão e resolução de problemas emergentes na sala de aula – enfim, as 

observações extraídas da ação docente se apresentavam como a essência do saber ensinar. 

Desse modo, não encontrei muita dificuldade para cumprir meu estágio. 

Iniciei a carreira profissional como professora do Ensino Fundamental I, antigo 

primário, com uma atuação restrita a dois anos de ensino, e como professora no Ensino 

Fundamental II, antigo ginásio, com a função de ser professora de Educação Artística. Sem 

muito talento, esta disciplina foi substituída gradativamente por Geometria, o que me levou, 

no mesmo período, a assumir a função de ensinar Matemática. No entanto, o desejo de ser 

professora de Matemática acabou por me conduzir ao ensino superior. 

Em 1983, ingressei na Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, no 

curso de licenciatura curta, que possuía um currículo flexível com o objetivo de formar 

professores polivalentes em Ciências e depois habilitados a ensinar Matemática, Física, 

Química ou Biologia. Assim, minha concepção de ensino e de aprendizagem foi sendo 

modificada a partir do momento em que comecei a ensinar Matemática. Uma vez em sala de 

aula como professora, relacionando-me com alunos, e como estudante da licenciatura, 

envolvida com professores formadores, pude perceber que muitas de minhas certezas iam por 

água abaixo. Era visível que o ato de ensinar e aprender Matemática não era uma atividade tão 

simples, direta, sistemática, e muito menos estava reduzida ao mero exercício de 

memorização do que estava sendo apresentado ou assumido como verdade absoluta. 
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Na passagem da licenciatura curta em Ciências para a licenciatura plena em 

Matemática, experimentei o rigor de uma formação com ênfase nos conteúdos específicos da 

área, o que não deixou de me trazer encantamento e admiração, principalmente pela 

possibilidade de compreender melhor os procedimentos matemáticos. Não faltou incentivo de 

professores e coordenadores do curso para um futuro aprofundamento, mas mesmo assim, 

ouvindo colegas e professores, e principalmente observando minha prática docente, ficava 

pensando como eu poderia levar os conhecimentos aprendidos na universidade para a sala de 

aula, já que a distância entre os conhecimentos daqueles dois universos era enorme. 

Assim, durante a licenciatura plena em Matemática, pude constatar que o domínio do 

conhecimento matemático era importante, mas o que ali se revelava não dialogava com as 

necessidades emergentes de minha sala de aula. Questões sobre como aproximar meu 

conhecimento matemático do interesse dos alunos, sobre a seleção dos conteúdos a serem 

ensinados, sobre a ênfase a adotar, sobre o método mais adequado – enfim, uma sequência de 

questionamentos que não tinham eco na formação oferecida.  

Refletindo um pouco mais sobre minha formação acadêmica e profissional, percebo 

que em diferentes momentos assumi vários papéis, questionando a estrutura curricular do 

curso de licenciatura e, ao mesmo tempo, percebendo-me irrequieta e seguindo em busca de 

respostas e possíveis adequações para minha prática, de modo a tornar significativo o ensino 

de Matemática. A conclusão mais eminente nesse contexto era a de que a dificuldade de 

ensinar e aprender Matemática precisaria ser mais bem trabalhada ao longo do curso de 

formação de professores. 

Na década de 1990, dei início a minha carreira como professora no ensino superior, 

no mesmo curso que havia me formado. Nessa vivência de professora formadora na 

universidade, pude reconhecer um discurso que colocava a dificuldade de ensinar Matemática 

no Ensino Fundamental e Médio em uma via de mão única, ou seja, os professores da 

educação básica são os responsáveis pela falta de conhecimentos prévios dos estudantes 

universitários, pois não ensinam tudo o que estes precisariam saber. Desse modo, a 

universidade parece estar isenta, esquecendo que, na condição de instituição formadora de 

professores, é ela quem atesta a capacidade dos licenciandos aprovados em cursos de 

licenciatura de Matemática. 

Assumir essa responsabilidade perpassa pela necessidade de refletir sobre a estrutura 

curricular oferecida, tendo constantemente em vista as necessidades impulsionadas pela 

contemporaneidade. Até que ponto os professores formadores, quer sejam os de disciplinas de 

conteúdos específicos ou de conteúdos pedagógicos, estão articulados e em sintonia com a 
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proposta curricular de modo a fortalecer a relação entre teoria e prática? Era comum ouvir o 

discurso de professores responsáveis pela fundamentação teórica questionando a validade das 

disciplinas pedagógicas, chegando a sugerir uma redução de carga horária, o que aponta para 

a valorização do conhecimento teórico em detrimento a necessidade do conhecimento prático. 

O segundo grupo, por sua vez, restringia a prática ao uso de técnicas e métodos, sem os 

fundamentos de uma teoria que validasse a ação. Enfim, é como se cada segmento – 

específico e pedagógico – não reconhecesse a importância do outro para o processo de 

formação de professores. 

Nesse cenário, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Matemática da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) para cursar mestrado na área de Topologia, 

acreditando que ali encontraria fundamentos que pudessem auxiliar na aproximação dos 

licenciandos com o contexto da sala de aula. Foi inegável o amadurecimento teórico 

proporcionado pelo curso, mas, para minha atuação como formadora de professores de 

Matemática que atuariam na educação básica, sentia a necessidade de outro interlocutor. 

Outra contribuição para minha formação profissional foi a participação no projeto de 

formação continuada voltado ao desenvolvimento da prática de ensino de professores de 

Matemática do Ensino Fundamental I e II das escolas da Rede Municipal de Catu, BA. No 

levantamento das dificuldades enfrentadas pelos professores em sua prática, prevaleceram a 

insegurança e a inadequação na abordagem dos conteúdos e nas formas de avaliação. Para 

além das dificuldades levantadas, os relatos apontavam a exígua contribuição da licenciatura 

para os conflitos gerados na prática docente. Havia certo pragmatismo na fala dos professores 

cursistas; uma resistência para discutir metodologias e falta de credibilidade sobre possíveis 

mudanças. Nesse quadro era possível vislumbrar uma relação fragilizada entre saber e fazer, e 

uma concepção de que teoria e prática se opunham.  

Esse contexto foi importante por favorecer maior aproximação com supervisores de 

ensino, diretores de escolas e coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de Ensino, 

o que me permitiu, enfim, conhecer as dificuldades dos professores que lá atuavam. As 

principais queixas faziam referência a violência, falta de condições de trabalho, material 

didático e políticas públicas. Ouvindo os diversos segmentos, percebi que a prática 

pedagógica dos professores da escola básica envolvia também questões de ordem emocional, 

cultural e social. 

Se por um lado são recorrentes as críticas aos cursos de licenciatura em Matemática, 

sob a alegação de que enfatizam excessivamente o domínio do conteúdo matemático, por 

outro lado as atividades pedagógicas sustentadas no campo da educação são aceitas como 
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sendo de menor valor no campo científico da Matemática – ou seja, o caráter prático nesse 

momento de atuação é visto como desvinculado dos estudos teóricos já realizados. A prática 

assim entendida acaba por reafirmar a dicotomia entre teoria e prática, antagonismo esse que, 

de modo geral, permeia a formação acadêmica dos estudantes. 

Dentre as experiências vividas como professora do ensino superior, contribuiu para 

este trabalho a participação, em 2002, da equipe de reformulação do curso de licenciatura em 

Matemática da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O Conselho Nacional de Educação 

havia estabelecido as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, focalizando as competências esperadas dos licenciandos e deixando às 

instituições de ensino superior a estruturação de seus projetos pedagógicos de curso. 

As discussões levantadas em torno da legislação apontavam a necessidade de criação 

de espaços para que a articulação entre a teoria e a prática ocorresse ao longo do curso, e não 

mais em posições extremas. No entanto, as preocupações com questões referentes ao ensino 

não receberam a atenção dos representantes das disciplinas de conteúdos específicos, 

considerando que para o grupo o problema estava na possibilidade do não cumprimento do 

programa. Em síntese, era como se cumprir programas fosse condição para garantir, de forma 

efetiva, a qualidade do ensino de Matemática.  

O que se revela nessas discussões é uma compreensão sobre o que vem a ser um 

professor de Matemática. Afinal, que tipos de saberes são necessários para o exercício 

profissional? Em que momento esses conhecimentos são discutidos na formação? Os riscos 

dessa falta de entendimento entre os campos específicos e pedagógicos vão enfraquecendo e 

dificultando a consolidação de uma identidade para os cursos de licenciatura. Como 

implicação imediata, temos o fortalecimento de algumas ideias pré-concebidas, como a de que 

para ser professor basta ter experiência, basta ter talento, basta ter bom senso, basta ter 

cultura, basta ter intuição, basta ter êxito no ensino (GAUTHIER, 1998). Este foi sem dúvida 

o marco de minha aproximação com a área da Educação Matemática. 

Em 2011, ingressei no doutorado em Educação Matemática do Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). Durante o curso, na busca por desenvolver um projeto de pesquisa que pudesse responder 

a algumas de minhas inquietações sobre a prática docente, passei a integrar o Grupo de 

Pesquisa “Desenvolvimento Curricular em Matemática e Formação de Professores”, liderado 

pela Prof.
a
 D.

ra
 Célia Maria Carolino Pires.  

Considerando meu interesse em compreender e intervir no processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática na formação de professores, me inseri no projeto “Organização 
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Curricular e Formação de Professores que Ensinam Matemática em Diferentes Níveis e 

Modalidades de Ensino”, formado por um grupo de pesquisadores que têm como objetivo 

desenvolver pesquisas centradas na formação de docentes que ensinam Matemática em 

diferentes níveis e modalidades de ensino. Entendemos que as orientações propostas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação, em curso de nível superior, de professores 

da educação básica vão ao encontro de questões que precisam ser enfrentadas na formação 

inicial, considerando-se a necessidade de coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor. De acordo com Pires: 

[...] a compreensão desse fato evidencia a necessidade de que o futuro professor 

experiencie, como aluno, durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos 

didáticos, capacidade e modos de organização que se pretende que venha a ser 

desempenhado nas suas práticas pedagógicas. Ninguém promove o desenvolvimento 

daquilo que não teve a oportunidade de desenvolver em si mesmo. Ninguém 

promove a aprendizagem de conteúdos que não domina nem a constituição de 

significados que não possui ou a autonomia que não teve a oportunidade de 

construir. (PIRES, 2002a, p. 48) 

Alcançar essa dimensão formativa perpassa sobretudo por um projeto pedagógico de 

curso construído em atendimento às deliberações oficiais e, dentre elas, a orientação de que 

todas as disciplinas que constituem o currículo de formação – e não apenas as disciplinas 

pedagógicas – deverão ter sua dimensão prática. Essa dimensão prática, por sua vez, deverá 

ser permanentemente trabalhada, tanto na perspectiva de uma aplicação cotidiana quanto na 

perspectiva de sua prática profissional. 

Considerando minha experiência profissional como formadora de professores e dos 

aspectos legais exigidos no processo de reformulação do PPP do curso de licenciatura, foi 

possível entender a necessidade de aprofundar os estudos sobre a estrutura curricular do curso 

de licenciatura em Matemática, com o objetivo de investigar como essa temática está sendo 

apresentada no PPP do curso de formação inicial de professores e identificar quais das 

propostas presentes no PPP apresentam mecanismos de articulação entre teoria e prática, e 

assim, contribuir para fortalecer as discussões ocorridas na universidade, em estudo 

considerando a necessidade de construção de uma identidade profissional de professor de 

Matemática para os estudantes da licenciatura. 

Contudo, essa trajetória de construção de um trabalho investigativo foi parcialmente 

interrompida em razão da mudança de orientador após o processo de qualificação, porém no 

processo de substituição fui conduzida para a Prof.
a
 D.

ra
 Sonia Barbosa Camargo Igliori, que 

carinhosamente me acolheu como sua orientanda. Sua participação foi decisiva para a 
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retomada dos trabalhos, o que se refletiu em uma competência para produzir e aprofundar 

novas discussões de modo a fortalecer as conquistas já consolidadas.  

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

Delimitamos a revisão de literatura ao período de 2004 a 2013, em razão de 

mudanças ocorridas na legislação que rege a formação de professores por meio das Diretrizes 

Curriculares Nacionais. A partir de 2004 as instituições de nível superior passaram a 

(re)organizar seus projetos pedagógicos de modo a atender à legislação vigente, o que tornou 

possível encontrar registros de pesquisas sobre o tema de interesse. A escolha de 2013 como 

final do período de estudo deveu-se à razão de que nesse ano foi elaborado o projeto de 

pesquisa apoiado por esse levantamento. 

Iniciamos nossa busca visitando o sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), sendo inicialmente utilizado o título como critério de 

seleção das pesquisas. O processo de busca contou com a inserção de palavras consideradas 

chave para nosso trabalho e, assim, foram inseridas palavras como: ‘prática’, ‘prática como 

componente curricular’, ‘licenciatura em Matemática’, ‘projeto pedagógico’, ‘reforma 

curricular de curso de licenciatura de Matemática’, ‘relação teoria e prática’ e ‘teoria e prática 

no projeto curricular da licenciatura’. O processo de localização de material também contou 

com a visita a sítios de programas de pós-graduação e de revistas científicas. 

Os programas de pós-graduação visitados foram: Programa de Educação Matemática 

da PUC-SP, Programa de Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (Unesp), Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS); Programa de Educação e Programa Multiunidades em Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS) e 

Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Ciências da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL-PR).  

Foram consultados os sítios dos periódicos Educação Matemática Pesquisa, Revista 

de Educação da PUC-Campinas, Educação & Sociedade, Bolema: Boletim de Educação 

Matemática, Revista Brasileira de Educação e Anais de Fórum de Licenciatura da SBEM: 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática.  
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Como resultado desse levantamento, foi inventariado um total de 15 trabalhos, 

envolvendo cinco teses, seis dissertações e três artigos. O Quadro 1 apresenta os títulos desses 

trabalhos em ordem cronológica, relacionados aos respectivos programas e às fontes e 

classificados pelo tipo de trabalho ao qual pertencem: artigos (A), teses de doutorado (T) ou 

dissertações de mestrado (D). 

 

Quadro 1. Lista dos trabalhos levantados. 

Ano Autores e títulos Fonte Área Tipo 

2004 SILVA, Márcio Antonio da. A atual legislação 

educacional brasileira para a formação de 

professores: origens, influências e implicações nos 

cursos de licenciatura em Matemática 

Banco de Teses da 

PUC-SP 

Educação 

Matemática 

D 

2005 MOREIRA, Plínio Cavalcante Moreira; DAVID, 

Maria Manuela Martins Soares. O conhecimento 

matemático do professor: formação e prática 

docente na escola básica 

Revista Brasileira 

de educação 

Educação A 

2005 PEREIRA, Patrícia Sândalo. A concepção de prática 

na visão de licenciandos de Matemática 

Banco de Teses da 

Unesp 

Instituto de 

Geociências e 

Ciências Exatas 

T 

2007 WOLFF, Rosane: A formação inicial de professores 

de Matemática: a pesquisa como possibilidade de 

articulação entre teoria e prática 

 Banco de Teses da 

Capes 

Educação T 

2007 DANTAS, Otília Maria A. N. A. A relação entre os 

saberes pedagógicos do formador na formação 

docente 

Banco de Teses da 

Capes (UFRN) 

Educação T 

2007 FURKOTTER, Monica; MORELLATI, Maria 

Raquel Miotto. A articulação entre teoria e prática 

na formação inicial de professores de Matemática 

Google Educação 

Matemática e 

Pesquisa 

A 

2008 PERENTELLI, Léia F. A prática como componente 

curricular: um estudo em cursos de licenciatura em 

Matemática 

Banco de Teses da 

PUC-SP 

Educação 

Matemática 

D 

2009 MURIEL JUNIOR, Jeferson G. Propostas de 

formação inicial de professores de Matemática: um 

estudo de projetos políticos-pedagógicos de cursos 

no Estado do Paraná 

Banco de Teses da 

Capes (UEL) 

 

Educação 

Matemática e 

Ensino de 

Ciências 

D 

2010 DUTRA, Edna Falcão. Possibilidades para a 

articulação entre teoria e prática em cursos de 

licenciatura  

Banco de Teses da 

Capes (UFSM) 

Educação D 

2010 ROMA, José Eduardo. As representações sociais 

dos alunos da licenciatura em Matemática sobre a 

profissão docente 

Banco de Teses da 

PUC-SP 

Educação 

Matemática 

T 

[segue]
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2011 SANTOS, José Wilson dos. Os currículos de um 

curso de licenciatura em Matemática: um estudo de 

caso sobre as mudanças ocorridas no período de 

2000 a 2010 

Banco de Teses da 

UFMS 

Educação 

Matemática 

D 

2011 BRANDALISE, Mary Angela Teixeira; TROBIA, 

José. A prática como componente curricular na 

licenciatura em Matemática: múltiplos contextos, 

sujeitos e saberes 

Educação 

Matemática 

Pesquisa 

Educação 

Matemática 

A 

2012 VOIGT. Jane Mery R. Sentidos e significados de 

egressos da licenciatura em Matemática à sua 

formação inicial 

Banco de Teses da 

PUC-SP 

Educação 

Matemática 

 

2012 MARCATTO, Flávia Sueli F. A prática como 

componente curricular em projetos pedagógicos de 

cursos de licenciatura em Matemática 

Banco de Teses da 

Capes (UNESP) 

Educação 

Matemática 

T 

2012 NOGUEIRA, Kely F. Pereira. A prática como 

componente curricular nos cursos de licenciatura em 

Matemática: entendimentos e alternativas para sua 

incorporação e desenvolvimento 

Banco de Teses da 

UFMS 

Educação 

Matemática 

D 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A sequência dos trabalhos aqui apresentados é precedida de algumas considerações 

eleitas como importantes para a aproximação do tema de pesquisa e a compreensão do que se 

segue. 

Entendemos que uma investigação que se propõe analisar uma estrutura de formação 

docente – curso de licenciatura – por meio do seu PPP, e sob a luz da relação entre teoria e 

prática, não pode prescindir da compreensão de que o envolvimento desses elementos não se 

processa de forma automatizada, sem a influência e/ou interferência de um dos lemas que 

regem a formação de professores: favorecer o desenvolvimento profissional de futuros 

professores de Matemática em diversas dimensões (MURIEL JUNIOR, 2009). A partir desse 

entendimento, é possível considerar que: 

[...] os modos de conceber a relação teoria-prática interferem na adoção de ações 

formativas que podem ou não articular teoria e prática, disciplinas didático-

pedagógicas e específicas, bem como conhecimento matemático e conhecimento 

científico sobre o ensino de Matemática. (MURIEL JUNIOR; CYRINO, 2009, p. 

538) 

Assim, por meio da revisão de literatura, buscamos conhecer o cenário apresentado 

relativo à articulação entre teoria e prática em cursos de licenciatura em Matemática, para nos 

situarmos quanto às questões de pesquisa levantadas e como forma de subsidiar os primeiros 

passos. Os trabalhos que compõem este estudo foram organizados em três blocos, assim 

denominados: ‘Pesquisas que investigam a articulação teoria e prática no contexto da 

formação de professores para a educação básica’, ‘Pesquisa que revelam entendimentos de 
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estudantes/egressos do curso de licenciatura em Matemática’ e ‘Pesquisas relacionadas com a 

prática como componente curricular em Projetos Político-Pedagógicos’. A seguir, 

procederemos à descrição destes blocos. 

1.2.1 Pesquisas que investigam a articulação teoria e prática no contexto da formação 

de professores 

Um dos maiores problemas que surgem da análise da formação de professores é a 

questão da relação entre teoria e prática. Nesse contexto, se apresentam e se renovam algumas 

afirmações que são acatadas por professores e alunos no cenário educacional, como por 

exemplo a de que existe uma distância entre o que é apreendido pelos estudantes na formação 

e o que é praticado nas escolas da educação básica; e a de que o entendimento quanto à 

relação entre teoria e prática ainda permanece em posições extremas e aplicacionistas, isto é, a 

prática se apresenta como instrumento ou técnica que aplica regras e princípios vindos da 

teoria. 

Neste bloco selecionamos alguns estudos envolvendo a relação entre teoria e prática 

entendendo que as afirmações aqui citadas evidenciam uma ausência ou fragilidade na relação 

entre teoria e prática. 

Dutra (2010), em sua dissertação de mestrado intitulada Possibilidades para 

articulação entre teoria e prática em cursos de licenciatura, teve por objetivo investigar e 

compreender as formas de relação entre teoria e prática propostas e desenvolvidas em cursos 

de licenciatura, procurando identificar nos documentos oficiais as prescrições que 

vinculassem a promoção da articulação entre a dimensão teórica e a dimensão prática com a 

organização curricular e com as atividades desenvolvidas no decorrer do processo de 

formação inicial. 

A questão de pesquisa foi: “Como ocorrem as relações entre a dimensão teórica e a 

dimensão prática em cursos de licenciatura?”. Segundo a autora, teoria e prática devem 

integrar um todo único, não podendo existir prevalência de uma sobre a outra. O que existe é 

uma reciprocidade, pois é na prática que a teoria tem sua fonte de desenvolvimento, é na 

teoria que a prática busca seus fundamentos de existência. 

Dentre suas observações, a autora destaca que a articulação entre teoria e prática nas 

configurações curriculares é resultado de um embate político e social, ao mesmo tempo que 

sugere que a articulação ocorra mediante uma aprendizagem de competências mobilizadas em 

sua atuação futura, conforme especifica o parecer CNE/CP 9/2001: 
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A aprendizagem por competência permite a articulação entre teoria e prática e 

supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, definindo-se pela 

capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, entre os quais os 

conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões pedagógicas e aqueles 

construídos na vida profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas 

das situações de trabalho. 

A autora conclui destacando a “superação da visão dicotômica” como a maior 

contribuição para a formação de futuros professores e apresenta seu entendimento quando 

relaciona teoria e prática com a seguinte afirmação: “A teoria é a compreensão da prática e 

prática é experimentação a partir da teoria que se tem para fazê-la evoluir, torná-la mais 

complexa, o que significa o sujeito tornar-se mais consciente dela” (DUTRA, 2010, p. 213).  

Fürkotter e Morelatti (2007) investigaram a articulação entre teoria e prática na 

formação inicial de professores de Matemática em uma pesquisa qualitativa, de caráter 

analítico-descritivo, em uma universidade pública do interior de São Paulo. A pesquisa 

evidenciou que o currículo do curso investigado se constitui em um modelo híbrido de 

formação, com a presença do componente ‘Prática’ no bojo das disciplinas de conteúdo 

específico ou pedagógico.  

As análises do projeto pedagógico preveem um trabalho integrado de diversas 

disciplinas, relacionando de forma harmoniosa a teoria e a prática, estando, portanto, 

articulados à formação profissional: 

[...] os saberes referentes às disciplinas, os saberes pedagógicos e os saberes 

curriculares, considerados essenciais para o professor superar parte das dificuldades 

que venha encontrar no início da carreira, contribuindo para que os alunos alcancem 

o conhecimento matemático necessário na sociedade atual, cada vez mais complexa 

em termos científicos e tecnológicos. (FÜRKOTTER; MORELATTI, 2007, p. 333) 

Wolff (2007), em sua tese de doutorado com o título A formação inicial de 

professores de Matemática: a pesquisa como possibilidade de articulação entre teoria e 

prática, tem por objetivo discutir a possibilidade de a pesquisa se configurar como eixo 

articulador da relação entre teoria e prática no contexto da formação inicial. Para a autora, a 

questão central é como diferenciar uma prática do professor de uma pesquisa. Para tanto 

apresenta algumas questões levantadas por Riggio (2003) ao considerar que a pesquisa ainda 

não está bem definida em processos formativos. Assim, “é pesquisa uma reflexão didática? 

Pode o professor inovador ou o professor que reflete sobre sua prática ser considerado 

pesquisador?” (WOLFF, 2007, p. 56). 

A pesquisa se desenvolveu sob uma abordagem etnográfica e o levantamento de 

informações ocorreu por meio de instrumentos como análise documental, entrevistas e 

aplicação de questionários. Como espaços próprios para analisar a pesquisa como 
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possibilidade de articulação entre teoria e prática, a autora elegeu o estágio supervisionado e o 

trabalho de conclusão de curso, mas são poucas as iniciativas que convergem nessa direção. 

As manifestações produzidas pelos sujeitos investigados sobre o modo como a 

pesquisa é compreendida no campo científico trazem alguns entendimentos, como o de que 

pesquisar é obter generalizações a partir de um caminho bem controlado de coleta de dados, o 

que, segundo a autora, deixa evidente que falar em pesquisa na formação, considerando os 

grupos investigados, ainda não faz sentido. 

Entretanto, Wolff (2007) conclui que as reflexões produzidas sobre o tema 

contribuíram para o traçado de algumas possibilidades de inserção da pesquisa como 

articuladora da relação teoria-prática na formação dos licenciandos. 

Dantas (2007), em sua tese de doutorado denominada A relação entre os saberes 

pedagógicos do formador na formação docente, objetivou investigar e refletir sobre os 

saberes pedagógicos fundamentais à docência, em especial à formação de professores.  

Foram selecionadas três instituições públicas de ensino superior, contando com a 

participação de 12 professores-formadores atuantes dos cursos de licenciatura em Matemática, 

Pedagogia e Normal Superior. 

O autor compreende que por meio desses saberes o docente formador torna-se capaz 

de desenvolver a ação formativa e favorecer a relação entre teoria e prática, utilizando-se para 

isso da reflexão como oportunidade de concretização dos saberes, mas os resultados 

evidenciados por meio da análise dos discursos demonstram que o entrelaçamento entre os 

saberes pedagógicos e a formação de professores está ainda distante de se fazer acontecer. 

Dantas (2007) considera que teoria e prática parecem duas substâncias diferentes e 

de difícil combinação e apoia-se em Feldman (2001) para apresentar as representações mais 

comuns utilizadas pelos educadores: “diz primeiro como se faz; depois, se faz”; “não é 

qualquer teoria que tem relação com a prática, embora tenha relação com a realidade”; e “a 

dicotomia que se pensa haver entre teoria e prática, como situações distintas” (p. 94). 

Dantas (2007) compreende que a superação do modelo tecnicista pelo professor-

formador implica maturidade cognitiva e pedagógica, sendo portanto fundamental articular 

teoria e prática considerando a tese sobre os saberes pedagógicos do formador. A reflexão 

surge nesse contexto como uma forma de conexão entre o conhecimento e a ação. 

Moreira e David (2005), no artigo intitulado O conhecimento matemático do 

professor: formação e prática docente na escola, apresentam um estudo com foco na 

formação de conteúdo, com o objetivo de descrever “formas concretas” com que se expressa a 

dicotomia entre a formação inicial e a prática docente. Essas formas concretas são definidas 
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pelos autores como “um conjunto de exemplos específicos de questões que se colocam para o 

professor na prática e que são ignoradas ou tratadas de forma insuficiente ou inadequada pelo 

processo de formação na licenciatura” (MOREIRA; DAVID, 2005, p. 51). 

Duas ideias básicas orientam o estudo: 

▪ A matemática escolar não se reduz a uma versão elementar e “didatizada” da matemática 

científica. 

▪ A prática profissional do professor de matemática da escola básica é uma atividade 

complexa, cercada de contingências, e que não se reduz a uma transmissão técnica e 

linear de um “conteúdo” previamente definido. 

Os autores procuraram mostrar que “a abordagem lógico-dedutiva – nos termos em 

que se organiza a matemática científica – não somente é insuficiente para a sistematização da 

matemática escolar, como é também muitas vezes inadequada” (MOREIRA; DAVID, 2005, 

p. 59). 

Enfatizam que a articulação do processo de formação de professores na licenciatura, 

com as questões que se apresentam na prática docente escolar, vai além de uma relação entre 

disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas. Para Moreira e David (2005, p. 59), isso 

“demandaria uma concepção de formação de ‘conteúdo’ que leve em conta a especificidade 

do destino profissional do licenciando e tome como referencial central a matemática escolar”. 

O estudo de Silva (2004), sob o título A atual legislação educacional brasileira para 

formação de professores: origens, influências e implicações nos cursos de licenciatura em 

Matemática, tem como objetivo analisar as propostas e interpretações que estão sendo dadas 

por coordenadores de cursos de licenciatura em Matemática a respeito da legislação atual, 

suas influências e o modo de compreensão da articulação entre teoria e prática nesses cursos. 

No campo das concepções que envolvem a relação entre teoria e prática, prevalece a visão de 

unidade, mas ao realizar a pesquisa de campo o autor verifica que essa visão tropeça na 

divisão do grupo docente, considerando as concepções pessoais do que é uma formação 

inicial. A ideia de prática ainda se apresenta como sinônimo de qualquer atividade no curso 

que não seja uma aula expositiva. 

A principal conclusão desse estudo é a de que, mais importante que a quantidade de 

prática existente no curso, é a qualidade de sua presença, e a concepção adotada sobre a 

prática no momento em que o projeto do curso assume uma visão de unidade para a relação 

teoria-prática. Desse modo, Silva (2004) apresenta seu entendimento quanto ao papel da 

articulação teoria-prática nos projetos pedagógicos: 
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Entendemos que a articulação teoria-prática representa uma visão de impossibilidade 

de separação em horas entre teoria e prática, portanto todos os componentes 

curriculares e atividades realizadas nos cursos de Licenciatura devem apresentar esta 

unidade indissociável. A prática apresenta-se como papel norteador do curso, 

presente em sua integralidade, ora como fundamento da teoria; ora como finalidade 

da teoria; ora como atividade objetiva e transformadora da realidade natural e social; 

ora como atividade subjetiva e objetiva. (SILVA, 2004, p. 132) 

Observamos que as investigações apresentadas tentam compreender as dificuldades 

que envolvem a relação entre teoria e prática e trazem algumas reflexões que podem 

contribuir para o entendimento dessa relação. 

 

Figura 1. Visões sobre a articulação teoria-prática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

“A teoria é a compreensão da  

prática e prática é experimentação  

a partir da teoria que se tem fazê-la  

evoluir, torna-la mais complexa,  

o que significa o sujeito tornar-se  

mais consciente dela.”  

(DUTRA, 2010, p. 213) 

“[...] a abordagem lógico-dedutiva nos 

termos em que se organiza a 

matemática científica não somente é 

insuficiente para a sistematização da 

matemática escolar, como é também 

muitas vezes inadequada.” 

(MOREIRA e DAVID, 2005, p. 37) 

A articulação teoria-prática 

representa uma visão de separação 

entre teoria e prática, portanto, todos 

os componentes curriculares e 

atividades realizadas nos cursos de 

licenciatura devem apresentar esta 

unidade indissociável [...] 

(SILVA,2004, p.132) 

A aprendizagem por competência permite a articulação 

entre teoria e prática e superar a tradicional dicotomia entre 

essas duas dimensões definindo-se pela capacidade de 

mobilizar múltiplos recursos numa mesma direção, entre os 

quais, os saberes adquiridos na reflexão [...]. 

 

 

 

No campo das concepções que 

envolvem a relação teoria e prática, 

prevalece a visão de unidade, porém 

ao realizar a pesquisa de campo, o 

autor verifica que esta visão tropeça 

na divisão do grupo docente, 

considerando as concepções pessoais 

do que é uma formação inicial. 

 

 

[...] mais importante do que a 

quantidade de prática existente no 

curso é a qualidade de sua presença e 

a concepção adotada sobre a prática 

no momento que o projeto do curso 

assume uma visão de unidade para a 

relação entre teoria e prática. 

“[...] A reflexão surge nesse 

contexto como uma forma 

de  conexão entre o 

conhecimento e a ação.” 
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A Figura 1 apresenta o que se mostra como coerente no entendimento dos 

pesquisadores acerca da relação entre teoria e prática. Enunciamos, portanto, alguns aspectos 

considerados relevantes para a compreensão sobre o conhecimento da prática revelado pelos 

PPP do curso. 

Desvelamos a partir dessas leituras que não se trata apenas de perceber as relações 

postas em evidência quando nos referimos à articulação entre teoria e prática, e muito menos 

torná-las visíveis a partir das fragilidades que já se encontram bastante explicitadas na 

literatura nacional, mas buscar compreender como se apresenta essa relação na estrutura do 

PPP do curso de licenciatura em Matemática. 

1.2.2 Pesquisas que revelam entendimentos de estudantes de curso de licenciatura em 

Matemática sobre a prática 

Embora nosso foco de investigação seja a relação teoria-prática no PPP de curso de 

licenciatura, sentimos a necessidade de buscar a compreensão dos estudantes sobre o 

significado de teoria e prática a partir das configurações curriculares presentes no curso de 

licenciatura em Matemática.  

Para alcançar esse objetivo, incluímos neste bloco estudos que revelam 

entendimentos de estudantes concluintes ou em fase de conclusão sobre a prática e 

perspectivas concebidas sobre a profissão docente. 

Pereira (2005), em sua tese A concepção de prática na visão dos licenciandos em 

Matemática, busca identificar a existência de prática na visão dos alunos; buscar suas 

contribuições e verificar se as práticas encontradas no curso estão permitindo uma 

aproximação à realidade escolar na qual o aluno atuará.  

De acordo com a pesquisadora: 

[...] as práticas pedagógicas de um professor não dependem somente de suas 

concepções sobre a matemática e sobre o seu ensino, dependem também da 

experiência adquirida através das situações vivenciadas e do contexto sociocultural 

de onde trabalha. (PEREIRA, 2005, p. 41) 

Desse modo, é passível de questionamento no desenvolvimento profissional a 

separação entre teoria e prática sem que ocorra algum diálogo entre ambas. Nessa direção, 

Pereira (2005) entende que um professor reflexivo sempre parte da prática e da teoria à 

reflexão, para voltar à teoria e à prática.  

A concepção de prática dos estudantes está imersa em três categorias teóricas e, para 

cada uma delas, a autora apresenta seus entendimentos. Na primeira categoria se revela a 
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instrumentalização técnica, nela entendendo-se que a prática ocorre no momento em que 

utilizam os laboratórios de informática; na segunda, como imitação de modelos, quando veem 

a prática por meio da postura dos professores formadores; por fim, na terceira, como 

experiências e reflexão sobre a realidade, em que os alunos associam a prática às vivências 

decorrentes da sala de aula.  

A autora considera a percepção de alguns alunos ao registrar uma visão de prática 

enfatizando a necessidade de haver uma reflexão sobre a realidade, mesmo que não esteja 

incluída nas categorias estabelecidas na análise. Alguns depoimentos sobre o entendimento da 

prática se mostram reveladores na descrição de Pereira (2005, p. 78):  

É você trabalhar como os conceitos que você aprendeu no decorrer do curso com a 

teorização, é aplicar aquilo que você teve, [...] prática é colocar a mão na massa, é 

hora que você vai mesmo, que faz aquilo, no caso que você dá aula, que você vê o 

que é como é, experiência mesmo [...]. Prática é quando você consegue ver a 

diferença do que é falar, como fazer e fazer aquilo, porque é daí que surgem os 

problemas, as dificuldades, na prática, é quando você está fazendo. Prática é estar 

fazendo. 

No campo das contribuições da prática, os alunos enfatizam a importância da relação 

de unidade entre teoria e prática, uma forma de conceber que, no entendimento da autora, está 

muito próxima da práxis, como revelado no depoimento a seguir: 

Relacionar a teoria à prática profissional, pois nesta fase, em que frequentamos a 

Universidade, temos a oportunidade de discutir ou trocar ideias com teóricos 

especialistas em determinados assuntos. Já se não tivéssemos essas práticas durante 

o curso, corremos o rico de “esquecer” (não utilizar) a teoria “aprendida”. Pois 

acredito que boa parte dos professores que ainda optam (profissionais recém-

formados) pelo método tradicional, assim o faz por não saber relacionar teoria e 

prática. (PEREIRA, 2005, p. 81) 

Segundo a autora, muito embora os alunos tivessem afirmado que a teoria 

predominou no curso e que não houve contato com a realidade em que vão atuar, também 

alegaram que as poucas práticas que tiveram foram criativas e inovadoras, lamentando apenas 

o fato de só ocorrerem no último ano do curso.  

Como conclusão de seu trabalho, apresenta o entendimento de que a prática é 

proveniente da experiência e necessita ser transformada por meio da reflexão para se tornar 

práxis, o que só ocorre quando existe unidade entre teoria e prática. 

Roma (2010) elegeu como objeto de investigação as representações sociais de alunos 

da licenciatura em Matemática sobre a profissão docente. Sua tese foi orientada pelas 

seguintes questões: Que representações esses alunos fazem sobre a profissão, sobre ser 

professor de Matemática? Quais são as representações dos alunos do curso de Matemática 

sobre o processo de escolha da sua futura profissão? 
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Como objetivo específico, o autor procura mostrar como esses alunos representam 

sua profissão, bem como identificar as representações sobre as situações formativas 

vivenciadas no curso. 

Alguns pesquisadores revelam em seus trabalhos a existência de uma subordinação 

da teoria à prática. Roma (2010), no entanto, chama atenção para o fato de que neste estudo 

não se presenciou a desvalorização da teoria ou a busca de um conhecimento apenas voltado à 

prática.  

Trata-se de um comportamento que, segundo o autor, impede de se afirmar que as 

representações dos alunos pesquisados se apresentam como utilitaristas e pragmáticas. Assim, 

a hipótese que levanta é a de que “os alunos que estão terminando o curso tiveram 

oportunidade de discutir e refletir, por um tempo maior, sobre a profissão que escolheram” 

(ROMA, 2010, p. 197). 

Voigt (2012) pesquisou os Sentidos e significados de egressos da licenciatura em 

Matemática à sua formação inicial (título de seu trabalho) considerando sua prática docente 

desenvolvida no momento da investigação. Participaram da pesquisa egressos de cursos de 

licenciaturas em Matemática nos anos de 2007, 2008 e 2009. O estudo adotou o conceito de 

teoria de González Rey (2005, p. 29), ao afirmar que “a teoria é a construção de um sistema 

de representações capaz de articular diferentes categorias entre si e de gerar inteligibilidade 

sobre o que pretende conhecer na pesquisa científica”. Os significados sobre as práticas 

revelados pelos egressos apontam para uma preocupação com seus alunos, porém, segundo o 

autor, para eles o curso ainda reforça a dicotomia entre teoria e prática, principalmente no que 

se refere ao estágio. 

Observamos nas pesquisas selecionadas que tanto os estudantes da licenciatura como 

os egressos sinalizam em seus discursos a fragilidade da relação entre teoria e prática, e que 

essa relação não se desenvolve em entendimento único. Considerando que em um dos 

trabalhos não foi evidenciada uma hierarquia entre essas dimensões e que esse fato foi 

justificado pela existência de possíveis espaços para a discussão e reflexão sobre a profissão, 

entendemos que o PPP dos cursos tem papel preponderante na aproximação e no diálogo 

reflexivo entre as dimensões teórica e prática. 

Assim, ao possibilitar o envolvimento do licenciando em contextos reflexivos, 

entendemos também que as propostas previstas nos PPP dos cursos podem contribuir para que 

o licenciando assuma uma concepção de teoria e de prática para além dos significados e 

entendimentos que se desenvolvem em torno das possibilidades de relação entre teoria e 

prática. 
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Considerando os resultados produzidos pelos estudos selecionados, vamos observar o 

que dizem as pesquisas sobre a prática como componente curricular e as propostas de 

reformulação dos PPP, na tentativa de reconhecer formas efetivas de relação entre teoria e 

prática.  

1.2.3 Pesquisas relacionadas à prática como componente curricular em projetos 

pedagógicos 

Neste bloco incluímos as pesquisas com foco na prática como componente curricular 

e que investigam a forma como ocorreu sua implementação nos projetos pedagógicos de 

cursos de licenciatura em Matemática. Considerando as recomendações prescritas nas 

normativas oficiais, temos como premissa que a prática como componente curricular se 

configura como eixo articulador da relação entre teoria e prática. 

A pesquisa de Perentelli (2008) se propõe a elucidar de que forma está alocada essa 

prática nos cursos de licenciatura em Matemática. Para tanto, essa pesquisa realiza um estudo 

em cursos de licenciatura em Matemática em duas instituições de ensino superior. 

A investigação e análise possibilitaram reconhecer que as 400 h de prática como 

componente curricular ainda não foram realmente compreendidas, porém a resolução 

CNE/CP 1/2002 orienta para o estímulo a práticas investigativas e reflexivas, estabelecendo 

que “a aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser 

traduzido pela ‘ação-reflexão-ação’ e que aponta a resolução de situação-problema como uma 

das estratégias didáticas privilegiadas” (BRASIL, 2002, p. 3). 

Perentelli (2008, p. 15) reconhece que as instituições de ensino superior estão 

procurando se adaptar às exigências presentes nas diretrizes vigentes, mas chama atenção para 

a necessidade de um “trabalho mais profundo e amplo com relação à Prática como 

Componente Curricular”, no sentido de “compreender como essas 400 h poderiam 

efetivamente contribuir para a formação de professores reflexivos e preparados para atuarem 

no cotidiano escolar”.  

A maneira como está colocada a prática como componente curricular nos projetos 

dos cursos não parece indicar a existência de atividades que levem o aluno a refletir sobre sua 

prática docente. Para Perentelli (2008), o que se mostra em número variável é a criação de 

“disciplinas de prática” a partir do início do curso, e nomeadas ‘Práticas educativas’ ou 

‘Práticas pedagógicas’, ou simplesmente ‘Práticas’, sendo inseridas nas disciplinas que 

trabalham os conteúdos de Matemática. 
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A pesquisadora coloca como cerne da questão a construção de propostas de 

reformulação a partir de uma reflexão sobre a própria matriz do pensamento que serve de base 

para a disciplina ‘Prática de ensino’ e esclarece: 

É como se o próprio estatuto epistemológico dessa disciplina devesse ser repensado 

para garantir uma vinculação clara entre, por exemplo, o pensamento histórico e o 

ensino da história, ou o pensamento científico e o ensino de ciência. (CANDAU, 

1987, p. 84) 

Marcatto (2012) em sua tese de doutorado A prática como componente curricular em 

projetos pedagógicos de cursos de licenciatura em Matemática, elege algumas questões para 

nortear seu trabalho: Existe um padrão de implementação das horas de prática como 

componente curricular? Se este padrão ocorre, isso sinaliza que há interpretação divergente ou 

convergente das normativas legais? Existem formas diferenciadas de distribuir as horas nas 

matrizes? 

As análises dos projetos apontam uma homogeneidade em aspectos como 

cumprimento de carga horária e distribuição ao longo do curso. No entanto, a inserção da 

prática como componente curricular acontece sempre por meio de disciplinas, com ementas 

definidas e que não fogem ao espaço acadêmico, visando teorizar a prática. 

A concepção que prevalece nos PPP nos cursos de formação de professores é a de 

“conhecimento para a prática”, sendo que os: 

Futuros professores aprendem esse conhecimento através das experiências de 

formação que conduzem à base de conhecimento. Desta maneira o ensino melhora 

quando os professores colocam em prática o que adquirem com os especialistas fora 

da sala de aula. (MARCATTO, 2012, p. 86) 

A autora considera que a prática como componente curricular deve ser concebida 

como um espaço híbrido, que permita em tempo real a interação dos conhecimentos 

considerados saberes produzidos pela pesquisa acadêmica, saberes da universidade e saberes 

produzidos pela experiência docente e o conhecimento da escola básica, mas conclui que em 

nenhum dos projetos submetidos a análise foi possível identificar alguma atividade híbrida. 

Nogueira (2012), em sua dissertação de mestrado intitulada A prática como 

componente curricular nos cursos de licenciatura em Matemática: entendimentos e 

alternativas para sua incorporação e desenvolvimento, analisou o modo como essa prática 

encontra-se distribuída nas estruturas curriculares dos projetos pedagógicos e é desenvolvida 

nas disciplinas dos cursos de licenciatura em Matemática. 

Para tanto, formulou três objetivos específicos: 
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▪ Identificar as disciplinas em que estão inseridas as práticas como componentes 

curriculares nos respectivos projetos pedagógicos. 

▪ Buscar como as práticas entendidas como componentes curriculares estão articuladas 

entre as disciplinas de formações específicas e pedagógicas.  

▪ Identificar e apresentar propostas diferenciadas de metodologia para a implementação das 

práticas como componentes curriculares. 

A autora compreende que a relação entre teoria e prática deve ser assumida numa 

“relação dialética, que promova a ação e a reflexão do futuro professor, num movimento 

permanente e de recursividade, de interação e independência relativa” (NOGUEIRA, 2012, p. 

34). Desse modo, a pesquisadora assume como premissa questionamentos entre o que se 

pensa e o que se faz, de modo a configurar uma práxis por meio da prática como componente 

curricular.  

Em conformidade com o parecer CNE/CP 9/2001, Nogueira (2012) apresenta o 

conceito de prática: 

[...] o que está designado aqui como conhecimento advindo da experiência é, como o 

nome já diz, o conhecimento construído “na” e ‟pela” experiência. Na verdade, o 

que se pretende com este âmbito é dar destaque à natureza e à forma com que esse 

conhecimento é constituído pelo sujeito. É um tipo de conhecimento que não pode 

ser construído de outra forma senão na prática profissional e de modo algum pode 

ser substituído pelo conhecimento ‘sobre’ esta prática. Saber – e aprender – um 

conceito, ou uma teoria é muito diferente de saber – e aprender – a exercer um 

trabalho. Trata-se, portanto, de aprender a ‟ser” professor. (BRASIL, 2001a apud 

NOGUEIRA, 2012, p. 49) 

Uma das questões levantadas em sua dissertação tem relação com “O que vem a ser a 

Prática como componente curricular?” (NOGUEIRA, 2012, p. 43). O trabalho apresenta 

algumas formas de conceituar teoria e prática, expressas nos documentos oficiais, sendo 

possível reconhecer um caráter descritivo, como mostra o Quadro 2. 
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Quadro 2. Significados de prática como componente curricular. 

Documentos O que vem a ser a prática como componente curricular? 

Parecer 

CNE/CP 

28/2001 

[...] uma prática que produz algo no âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente 

[...], ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo 

formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica 

(BRASIL, 2001b, p. 9). 

Parecer CNE 

15/2005 

“[...] prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência” (BRASIL, 2005, p. 3). 

Parecer 

CNE/CP 

28/2001 

A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática é o próprio 

modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma teoria. Assim a 

realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria como momentos de um dever 

mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma 

coisa e que a teoria procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o sentido 

desta atuação (BRASIL, 2001b, p. 9). 

Fonte: Nogueira (2012). 

 

 

Para Nogueira (2012, p. 49), os documentos oficiais e as pesquisas selecionadas 

deixam explícito que a “prática como componente curricular é uma prática voltada para o 

processo de ensino, pensando sempre no futuro professor no exercício da cidadania”, e que 

precisa ser desenvolvida sob a primazia da “reflexão e da investigação sobre a prática”. 

Em sua dissertação de mestrado intitulada Propostas de formação inicial de 

professores de Matemática: um estudo de projetos políticos-pedagógicos de cursos no estado 

do Paraná, Muriel Junior (2009) identifica nos PPP analisados a existência de discussões que 

apresentam indícios de articulação entre teoria e prática. 

O autor apresenta questões específicas voltadas às propostas de formação: 

▪ Que características profissionais são esperadas dos egressos desses cursos?  

▪ Que propostas de organização curricular são apresentadas nos PPP?  

▪ Existem nos PPP recomendações metodológicas aos formadores para o desenvolvimento 

do trabalho de formação inicial de professores de Matemática ao longo do curso? Em 

caso afirmativo, quais são elas?  

▪ Que propostas de formação inicial de professores de Matemática presentes nos PPP 

apresentam indícios de articulação teoria-prática? 

O pesquisador defende que a (re)organização dos cursos de formação deva levar em 

consideração os resultados das “pesquisas sobre a base do conhecimento para o ensino, bem 

como cuidar para que não ocorra uma desvalorização do papel do conhecimento 

científico/teórico/acadêmico” (MURIEL JUNIOR, 2009, p. 28). 
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Com base nas análises, o autor sistematizou um conjunto de propostas que podem 

contribuir para articular teoria e prática e fortalecer elos entre a profissão docente e a 

formação de professor de Matemática. As propostas foram agrupadas enfatizando a formação 

matemática levando em consideração a dimensão didático-pedagógica; a formação didático-

pedagógica levando em consideração a dimensão matemática e a pesquisa; e, por fim, 

reflexões e prática in loco. 

Em estudo a respeito das mudanças e motivações que influenciaram a reestruturação 

dos projetos pedagógicos de um curso de licenciatura em Matemática no período de 2000 a 

2010, Santos (2011) fez uma análise documental qualitativa referente à formulação, 

comparação e implementação dos currículos do curso, além de entrevistas com 

coordenadores, com o objetivo de buscar evidências de uma aproximação, ou não, entre teoria 

e prática, como também entre conteúdos específicos e pedagógicos. 

Entre os resultados obtidos, observa-se uma similaridade com outras pesquisas, ao 

assumir a visão de unidade como sendo aquela capaz de oferecer avanços à formação docente, 

enquanto os documentos oficiais se mostram ineficientes para superar visões dicotômicas e 

associativas entre teoria e prática.  

Nesse contexto, segundo o autor, “os conteúdos específicos eram concebidos como 

parte teórica (saber), e as disciplinas metodológicas e o Estágio Curricular Supervisionado 

representavam a parte prática (saber fazer)” (SANTOS, 2011, p. 149). 

O autor considera de grande relevância os argumentos apresentados por Pires (2000), 

que enfatiza a desarticulação entre conhecimentos específicos e pedagógicos, e por Fiorentini 

(2005), que aponta a necessidade de explorar conceitos matemáticos em disciplinas de 

conhecimento pedagógico, assim como o aprendizado de métodos de ensino em disciplinas de 

conhecimentos específicos. 

Santos (2011) atribui à Educação Matemática o papel de mediadora da articulação 

entre teoria e prática, entre conteúdo e forma, por considerar que esta se encontra na 

interseção dos campos teórico e prático. 

Brandalise e Trobia (2011) discutem as contribuições das disciplinas de 

instrumentalização para o ensino de Matemática, criadas a partir da obrigatoriedade de 

alterações nos projetos pedagógicos. O objetivo é realizar o levantamento do processo de 

reformulação curricular e suas contribuições para a formação inicial. A pesquisa teve cunho 

qualitativo e combinou como instrumento de coleta a análise de documentos, entrevistas com 

professores de instrumentação para o ensino de Matemática e questionário com acadêmicos 

concluintes em 2010. 
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Para os autores, a articulação entre teoria e prática é o eixo nuclear de todos os 

procedimentos didático-pedagógicos e aponta as disciplinas de instrumentação como 

responsáveis por articular as 400 h de prática como componente curricular. 

Os depoimentos dos estudantes egressos sobre as disciplinas de instrumentação 

trazem as seguintes revelações: 

Nessa disciplina, primeiramente pensava que os conteúdos que seriam abordados, 

seriam só pedagógicos, houve sim, conteúdos que a meu ver foram bem 

pedagógicos, mas consegui aprender que isso também faz parte da minha profissão, 

sendo esta a principal contribuição para minha formação. A disciplina me propiciou 

enxergar e a analisar os processos de ensinar e aprender Matemática duma forma 

mais ampla. Me fez perceber a complexidade do processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática e sendo assim me fez pensar sobre a minha prática enquanto futura 

professora. Também com o desenvolvimento de trabalhos contribuiu para uma 

formação mais sólida, com as práticas de leituras e o desenvolvimento de atividades 

a partir delas. As experiências vividas, porque apenas colocando em prática 

realmente aprendemos, só acho que essa prática deveria começar desde o início do 

curso. (BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 352) 

Os autores ressaltam que o trabalho já desenvolvido nesta disciplina desencadeou a 

construção de múltiplos saberes sobre a articulação teoria-prática e muitas mudanças no 

contexto institucional de curso em estudo. Como conclusão, reafirmam a importância da 

relação dialética entre teoria e prática para a disciplina articuladora, revelando potencialidade 

na integração das equipes que trabalham no curso. Também chamam atenção para os desafios 

que se apresentam para o desenvolvimento dessa disciplina, porém ressaltam que “o trabalho 

já favoreceu a construção de múltiplos saberes sobre a articulação teoria-prática” 

(BRANDALISE; TROBIA, 2011, p. 355). 

Mayer (2008), ao discorrer sobre a questão da integração entre disciplinas específicas 

e pedagógicas, tem como objetivo geral analisar a maneira como é trabalhada a integração 

dessas disciplinas pelo corpo docente do curso de licenciatura em Matemática. 

São levantadas as seguintes questões de pesquisa: 

▪ Como são articuladas as disciplinas específicas e pedagógicas na organização curricular? 

▪ Quais são os fatores que facilitam ou dificultam a integração entre as disciplinas 

específicas e pedagógicas na prática da sala de aula? 

▪ Como se processa o contato entre o Centro de Educação e o Departamento de 

Matemática? 

Para a efetivação dos trabalhos foram utilizados questionários e entrevistas 

semiestruturadas aplicados a docentes de áreas específicas e pedagógicas. Os resultados 

apontam a falta de integração entre as áreas que compõem o currículo, fato esse reforçado, 
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segundo a autora, pela existência de diferentes visões de educação e preconceitos existentes 

entre os docentes das duas áreas. 

O projeto pedagógico a ser implantado não deixa explícitos os avanços no sentido de 

superar essa realidade, mas atribui à prática como componente curricular um papel importante 

no processo da articulação entre o conhecimento específico e o pedagógico. No entanto, a 

autora esclarece: 

[...] ainda que as atividades de prática como componente curricular sejam 

desenvolvidas de forma articulada entre os conteúdos específicos e os pedagógicos, 

o desconhecimento da realidade do sistema educacional pode contribuir para a 

dicotomia entre teoria e prática. (MAYER, 2008, p. 105) 

As investigações produzidas neste bloco ressaltam de maneira geral que existe certa 

homogeneidade nos PPP dos cursos de licenciatura em Matemática quanto ao cumprimento 

das 400 h de prática como componente curricular. No entanto, associando a experiência 

profissional como professora da licenciatura, também foi possível perceber que a prática como 

componente curricular é questionada não só quanto à conceituação, mas principalmente em 

seu entendimento no projeto político dos cursos de licenciatura em Matemática. 

A dificuldade de entendimento colabora para que esta prática seja inserida dentro de 

uma visão dissociativa na qual teoria e prática não dialogam, e assim passam a ser assumidas 

como tarefas separadas. 

1.2.4 Reflexões sobre o levantamento bibliográfico 

De modo geral, as pesquisas consultadas ressaltam que a construção do PPP do curso 

de licenciatura em Matemática tem procurado atender às exigências previstas nas normativas 

legais em vigor, tanto na acomodação da carga horária como no atendimento da inserção da 

prática como componente curricular. Prevê um trabalho integrado entre as disciplinas e desse 

modo apresenta como fundamento para a relação entre teoria e prática uma visão de unidade. 

No entanto, os depoimentos revelam que em seu desenvolvimento o que prevalece é um 

conjunto de disciplinas cujas ementas não ultrapassam os limites da universidade, isto é, 

prevalece uma visão dicotômica, de modo que a teoria acaba por assumir primazia sobre a 

prática. 

A preocupação com a articulação entre teoria e prática se revela por meio das 

discussões entre disciplinas pedagógicas e específicas; entre conteúdos científicos e conteúdos 

pedagógicos com ênfase para o exercício da docência, ou discussões sobre os saberes 

docentes produzidos nas universidades e a prática como espaço de produção de saberes. No 
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entanto, os projetos investigados não revelam com clareza a forma como esses discursos se 

harmonizam, ou não, ao longo das etapas da formação. 

Relatam também dificuldades enfrentadas na construção desses projetos, 

principalmente quanto ao entendimento sobre a prática como componente curricular, uma vez 

que a própria legislação apresenta características que relacionam teoria e prática utilizando 

ora uma visão de unidade, como no caso da resolução CNE/CP 1/2002, ora a visão 

dicotômica expressa na resolução CNE/CP 2/2002. Nesse contexto, incluímos também as 

concepções adotadas pelos grupos responsáveis pela construção do projeto pedagógico, para a 

qual prevalecem os interesses dos grupos dominantes. Esse descompasso pode ser sentido na 

forma como o estudante de licenciatura concebe a prática e o curso ao qual está sendo 

submetido e que diverge muitas vezes do perfil traçado no projeto pedagógico.  

Nesse contexto levantamos duas possibilidades: considerar a relação entre teoria e 

prática como positiva, quando se aproxima de atividades que conduzem a reflexão sobre o 

ensino, ou entendê-la como uma relação fragilizada quando se volta à produção de 

conhecimentos da área na qual o professor vai atuar.  

Concordamos com Silva (2004) quando afirma que o mais importante não é a 

quantidade de práticas descritas no PPP, mas a qualidade de sua presença no interior da 

formação. Assim, há necessidade de caracterizar de forma mais adequada a prática como 

componente curricular e a prática de ensino, de modo a buscar um lugar para a prática capaz 

de proporcionar um exercício constante de articulação, reflexão e formação da identidade de 

professor. 

Para contribuir com o processo de articulação entre teoria e prática nos cursos de 

licenciatura em Matemática, os autores selecionados apresentam várias propostas, como a 

criação de disciplinas de instrumentação (BRANDALISE; TROBIA, 2011), uma 

aprendizagem por competências (DUTRA, 2010) e pesquisa como eixo articulador (WOLFF, 

2007), entre outras. Todas as propostas revelam uma preocupação em superar um modelo de 

formação que, de fato, fortalece a hierarquia da teoria sobre a prática. 

Considerando que o conhecimento profissional é um conhecimento orientado para a 

prática, as análises dos projetos revelam que o que predomina na formação é o conhecimento 

da prática, envolvido por diferentes concepções e conceitos, mas que não pode ser confundido 

com o conhecimento para a prática. Trata-se portanto do desenvolvimento de um saber que 

exige atividades e vivências permanentes de intensa reflexão.  

Contudo, com base nessas leituras e considerando a experiência profissional, 

podemos inferir que as abordagens produzidas pelos PPP não parecem indicar uma ruptura 
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com um entendimento de prática dissociado de teorias, abrindo um precedente para questionar 

até que ponto a visão defendida de unidade na relação entre teoria e prática pode ser 

considerada efetivamente uma unidade. 

Acreditamos que as reflexões levantadas nessa seção são importantes para nossa 

pesquisa, porque as ideias destes pesquisadores quanto ao modo como se desenvolve a relação 

entre teoria e prática nos cursos de licenciatura em Matemática têm sido utilizadas em várias 

investigações da Educação Matemática para tratar dos conhecimentos sobre a Matemática, da 

formação matemática e pedagógica do professor, dos saberes docentes e da aproximação entre 

a universidade e o campo de atuação docente, além das discussões envolvendo esses pontos e 

propostas para a organização dos PPP. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA 

O tema desta tese envolve a relação entre teoria e prática em cursos de licenciatura 

em Matemática e, mais especificamente, o modo como acontece a articulação nos PPP dos 

cursos de licenciatura em Matemática. 

O interesse em trabalhar com essa temática surge, inicialmente, em função de 

observarmos as dificuldades dos egressos do curso de licenciatura em Matemática da UNEB 

no exercício da atividade docente, no decorrer da experiência docente em cursos de 

licenciatura em Matemática, em particular nos cursos de licenciatura em Matemática da 

UNEB, ou atuando em cursos de formação continuada de professores da educação básica. 

Percebemos tais dificuldades no modo como a Matemática é apresentada, ou seja, como um 

conjunto sistemático de conceitos, regras e aplicações repetitivas. Enfim, trata-se de um 

procedimento presente em grande parte das observações realizadas e que vai de encontro a 

tudo o que está proposto no projeto pedagógico do curso. 

A vivência de um antagonismo entre as propostas apresentadas pela universidade e o 

desenvolvimento da docência no campo da atividade profissional não indica necessariamente 

a existência de contradições, mas a necessidade de produzir respostas diferenciadas a 

situações também distintas. São muitos os saberes que podem entrar em jogo numa 

determinada situação de prática quando associada a valores e experiências diversas. O que 

está em análise “não é o conhecimento de Matemática enquanto ciência avaliada por padrões 

acadêmicos de conhecimento, mas o conhecimento e a visão que o estudante da licenciatura 

tem dos aspectos específicos do saber que ensina” (PONTE, 2002, p. 6). 
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De modo geral, as pesquisas consultadas no levantamento bibliográfico (seção 1.2) 

ressaltam que a estruturação dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em 

Matemática vem sendo efetivada de modo a atender às normativas legais, ao mesmo tempo 

em que se procura superar dificuldades na relação entre teoria e prática, manifestadas na 

dualidade entre formação específica e pedagógica, entre formação e realidade escolar, e 

predominância de uma abordagem técnica e formal nas disciplinas específicas.  

Destacam que a inserção das horas de prática como componente curricular nos PPP 

ocorre de formas variadas, com entendimentos diversos e sem consenso quanto a sua 

efetivação. A falta de entendimento e de valorização dessas horas pode acarretar aos 

estudantes dificuldade em conceber formas variadas que podem emergir na relação entre 

teoria e prática.  

Para além dos conceitos e procedimentos didáticos envolvidos na disciplina 

‘Matemática’ e indicados nos programas do curso, aqui incluindo as conexões internas 

(quando associadas a seus diversos tipos) e externas (quando envolvidas na articulação com 

outras disciplinas e áreas do conhecimento), é preciso considerar as representações que os 

estudantes manifestam sobre o entrelaçamento dessas conexões, isto é, entendendo-as como 

parte de um todo integrado ou associadas a compartimentos estanques.  

Ao lado disso, o artigo 6º da resolução CNE/CP 1, de 2001, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível 

Superior, aponta a construção do projeto pedagógico do curso como um momento pontual 

para a consideração das competências, com destaque para: 

I. as competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores 

da sociedade democrática; 

II. as competências referentes à compreensão do papel social da escola; 

III. as competências referentes ao domínio do conteúdo a serem socializados, aos 

seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; 

IV. as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 

V. as competências referentes ao gerenciamento do próprio desenvolvimento 

profissional. 

Percebe-se nessas competências uma ênfase sobre o papel social da Matemática e 

para a constituição de significados por meio da interdisciplinaridade. Nesse conjunto, 

destacam-se ainda o conhecimento pedagógico e o aperfeiçoamento da prática, uma busca por 

“coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor” (BRASIL, 

2002a, p. 2). 
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Dessa forma, uma importante contribuição para a elaboração e implantação de novos 

PPP de cursos de licenciatura decorrentes da publicação das atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica foi o documento Subsídios 

para a discussão de propostas para os cursos de licenciatura em Matemática: uma 

contribuição da sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM, 2003). Um desses 

princípios leva em consideração o fato de que o professor de Matemática contemporâneo deve 

se constituir como um profissional hábil em criar ambientes e situações de aprendizagem 

matemáticas. Apresentamos alguns dos papéis citados neste documento: 

▪ Conceber a Matemática como um corpo de conhecimento rigoroso, formal e 

dedutivo, mas também como atividade humana. 

▪ Criar e desenvolver tarefas e desafios que estimulem os estudantes a coletar, 

organizar e analisar informações, resolver problemas e construir 

argumentações lógicas. 

▪ Estimular a interação entre três componentes básicos da Matemática: o formal, 

o algorítmico e o dedutivo. 

▪ Estimular seus alunos para que busquem alcançar uma ampla e diversificada 

compreensão do conhecimento matemática e para vincular a Matemática com 

outras áreas do conhecimento humano. 

▪ Relacionar a Matemática com a realidade, a fim de ajudar seus alunos na tarefa 

de compreender como essa ciência permeia nossa vida e como seus diferentes 

ramos estão interconectados. (SBEM, 2003, p. 7) 

Dessa forma, entendemos que a discussão sobre a formação de professores de 

Matemática, apoiada na questão da articulação teoria-prática e nos conhecimentos necessários 

para o ensino de Matemática, nos ajuda a compreender possíveis dificuldades associadas a 

essa formação, além de colaborar para dar visibilidade à formação do educador matemático 

por meio de conhecimentos presentes nos debates educacionais e que possam estar sendo 

refletidos em seu PPP.  

Diante do exposto, vemos a complexidade envolvida na organização de um PPP, em 

particular as propostas de incorporação das 400 h de prática como componente curricular. Os 

trabalhos levantados em nossa revisão bibliográfica indicam já existir um movimento 

envolvendo educadores matemáticos atuando nas reformulações mais recentes e que tem 

contribuído para uma mudança na cultura escolar e na construção da identidade do curso. No 

entanto, apontam também para a necessidade de novos desenhos curriculares e para o 

fortalecimento dos projetos formativos, no sentido de aproximar a formação matemática do 

licenciando à questão da integração com a prática docente.  

Fora dos muros da universidade, o curso de licenciatura em Matemática vai ao longo 

do tempo sendo fragilizado quanto ao interesse profissional e, nesse contexto, o entendimento 
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do licenciando sobre o curso poderia ser utilizado como uma das lentes para observar e 

fortalecer a relação intrínseca entre teoria e prática. 

A ausência de uma identidade de curso de formação de professores e a superação de 

conflitos envolvendo a relação teoria-prática vão continuar exigindo sucessivas tentativas de 

organização curricular que favoreçam a produção de novos entendimentos, estruturações e 

propostas, o que justifica o desenvolvimento desta pesquisa.  

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 

Considerando o contexto, entendemos o presente momento como oportuno para 

descrever uma investigação sobre a relação entre teoria e prática presente no PPP de curso de 

formação de professores de Matemática, assumindo como contexto de pesquisa o curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB. Para tanto, formulamos a seguinte questão de 

pesquisa: 

Quais as possíveis articulações entre teoria e prática no Projeto Político-

Pedagógico do curso de licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da 

Bahia? 

No intuito de buscar respostas a esta pergunta, elaboramos questões mais específicas, 

de modo a nos auxiliar no trabalho de pesquisa: 

▪ O curso de licenciatura em Matemática descrito no PPP apresenta mecanismos de 

articulação teoria-prática? 

▪ Que tipos de conhecimentos do saber fazer previstos no PPP favorecem no licenciando a 

aquisição do conhecimento prático do ensinar?  

▪ O que revelam os estudantes que estão em diferentes momentos do curso de licenciatura 

em Matemática quanto aos saberes provenientes da matriz curricular? 

1.5 HIPÓTESE 

Com base na revisão bibliográfica, consideramos que as adequações dos PPP que 

geram conhecimentos voltados ao ensino, bem como seu contexto de produção e recepção, 

estão diretamente relacionadas com as necessidades da prática profissional, o que permite 

articular essas duas categorias – teoria e prática – segundo os pressupostos da Educação 
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Matemática, de modo a construir uma identidade própria para a formação na licenciatura em 

Matemática. 

1.6 OBJETIVO 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar como se dá a articulação entre a teoria e 

a prática no PPP do curso de licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da 

Bahia. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresentamos os pressupostos que vão orientar nossa investigação 

sobre a relação teoria e prática na formação de professores, assumidos nesta pesquisa com o 

intuito de constituirmos um quadro de referência para análise e discussão do PPP do curso de 

licenciatura em Matemática, no qual buscamos revelar mecanismos de articulação entre teoria 

e prática. Buscamos também revelar algumas contribuições da Educação Matemática como 

campo científico e profissional, na busca por um currículo que possa favorecer a formação de 

um novo professor de Matemática para atuar na educação básica. Para tanto, contaremos com 

a contribuição de Fiorentini (2005; 2013), Tardif e Gauthier (1996), Tardif (2013), Schön 

(2000) e Candau e Lelis (1999). 

Iniciamos com uma investigação no campo dos saberes, em que trazemos as 

contribuições de Donald Schön, no sentido de enriquecer os entendimentos sobre as 

possibilidades de reflexão que vão dar visibilidade à prática. Assim, encontramos nas ideias 

de Schön uma valorização da prática na formação de professores. 

Em seguida, discutimos alguns resultados de pesquisas sobre conhecimentos ou 

saberes necessários ao professor que pressupõem a necessidade de mudança na formação 

inicial de professores, no que destacamos dois autores: Maurice Tardif e Clermount Gauthier. 

Suas obras são relevantes em nossa pesquisa, pois têm sido amplamente utilizadas como 

fundamento teórico em muitos estudos na área de Educação Matemática.  

Buscamos ainda compreender, com Candau e Lelis (1999), os modos de ver a relação 

entre teoria e prática nos cursos de licenciatura e sua articulação como instrumento formativo, 

bem como algumas considerações sobre disciplinas de conteúdo específico e disciplinas de 

conteúdo pedagógico, com base em Moreira e David (2003) e em Fiorentini (2005; 2013). As 

compreensões extraídas desses pesquisadores nos ajudam a compreender elementos que 

podem ser contemplados durante nosso processo de análise e reflexão sobre a pesquisa.  
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2.1 O PROFESSOR REFLEXIVO: ENTENDIMENTOS E 

APROFUNDAMENTOS SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Historicamente, a busca de mudanças na concepção da formação de professores teve 

sua origem marcada por críticas de vários pesquisadores aos pressupostos do modelo da 

racionalidade técnica. O final do século XX marca o surgimento na área educacional de 

expressões como “professor reflexivo” e “prática reflexiva”, que foram incorporadas ao 

processo de reformas do ensino envolvendo a formação de professores. As universidades 

brasileiras até então se pautavam no modelo da racionalidade técnica, que vigora até o início 

da década de 2000, quando somente a partir das atuais propostas de formação é que se 

percebe um processo de mudança em sua essência.  

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais, em particular nas resoluções 1 e 2 de 2002, o 

conceito de professor reflexivo é encontrado no momento em que se discute o estágio 

supervisionado e a prática docente, isto é, quando se estabelece não ser mais possível deixar 

ao futuro professor a tarefa de integrar e transpor seu “saber fazer” para o “fazer”, sem ter a 

oportunidade de participar de uma reflexão coletiva e sistemática desse processo (resoluções 1 

e 2 de 2002) ou a necessidade de perceber a prática docente em Matemática como um 

processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, em 

que novos caminhos são gerados e modificados continuamente (BRASIL, 2001c). Essas 

ideias são influenciadas pelo conceito de professor reflexivo de Donald Schön. 

Assim, fica estabelecido que a aprendizagem deva ser guiada pelo princípio 

metodológico traduzido por ação-reflexão-ação, e que aponta a resolução de situações-

problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas, como institui a resolução CNE/CP 

9/2002. Nesse contexto, o exercício de reflexão sobre a prática deve ser sistemático e permear 

todos os componentes curriculares da formação, quer sejam componentes matemáticos ou 

pertencentes à formação pedagógica, ou seja, uma oposição clara ao modelo da racionalidade 

técnica da época. 

Da perspectiva da Racionalidade Técnica, a prática profissional é um processo de 

resolução de problemas. Problemas de escolha ou decisão são resolvidos pela 

seleção, com os meios disponíveis, da melhor adaptação para os fins estabelecidos. 

Mas com esta ênfase em resolução do problema, nós ignoramos o contexto do 

problema, o processo pelo qual nós definimos a decisão a ser feita, os fins a serem 

alcançados, os meios que podem ser escolhidos. No mundo real, problemas não se 

apresentam ao médico como determinados. Eles devem ser construídos de materiais 
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de situações problemáticas que são obscuras, perturbadoras e indeterminadas. 

(SCHÖN, 1983, p. 39-40)
1
 

Como professor de Estudos Urbanos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT), nos Estados Unidos, Donald Schön contribuiu com atividades relacionadas a reformas 

curriculares nos cursos de formação de profissionais. Suas observações sobre a prática de 

profissionais, acrescidas dos fundamentos produzidos por Dewey, sugerem uma nova 

concepção para a formação dos profissionais, de modo que essa não mais se processe nos 

moldes de um currículo normativo (que primeiro apresenta a ciência, depois a aplicação e, por 

último, um estágio). 

Schön publicou em 1983 o livro intitulado The reflective practitioner, no qual propõe 

uma nova epistemologia da prática, centrada no saber profissional, e para tanto assume como 

ponto de partida a reflexão na ação. A valorização da prática profissional reafirma a 

necessidade de refletirmos sobre o que acontece nessa ação. A esse respeito o autor esclarece: 

[...] uma prática profissional é o domínio de uma comunidade de profissionais que 

compartilham, nos termos de John Dewey, as tradições de uma vocação. Eles 

compartilham convenções de ações que incluem meios, linguagens e ferramentas 

distintivas e operam dentro de tipos específicos de ambientes institucionais [...] uma 

prática é feita de fragmentos de atividades, divisíveis em tipos mais ou menos 

familiares, cada um dos quais sendo vistos como vocação para o exercício de certo 

tipo de conhecimento. (SCHÖN, 2000, p. 36)  

Assim, assumindo a prática como espaço de construção de conhecimento, o professor 

deve refletir em e sobre sua prática. O ponto de partida da formação deixa de consistir nos 

conhecimentos técnico-científicos e se torna o conjunto de práticas vivenciadas pelos 

professores e, a partir destas práticas, o professor passa a analisar, refletir e problematizar. 

Schön (2000) defende três processos de reflexão que podem auxiliar o professor em 

sua atividade: conhecer-na-ação (saber-fazer); reflexão-na-ação (a transformação do 

conhecimento prático em ação); e uma reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação (que é o nível mais 

reflexivo). 

A categorização do processo reflexivo possibilita a identificação de três momentos 

inseparáveis para a reflexão: a reflexão na ação vai ocorrer na ou durante a prática; o processo 

de reflexão-na-ação se alimenta na troca de ações e reações, constituindo-se em um momento 

de aprendizagens significativas. Para a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação, 

                                                             
1 

From the perspective of Technical Rationality, professional practice is a process of problem solving. 

Problems of choice or decision are solved through the selection, from available means, of the one best suited 

to established ends. But with this emphasis on problem solving, we ignore problem setting, the means which 

may be chosen. In real – world practice, problems do not present themselves to the practitioner as givens. 

They must be constructed from the materials of problematic situations which are puzzling, troubling, and 

uncertain (SCHÖN, 1883, p. 39-40). 
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considera-se para análise o que o professor realiza posteriormente sua ação, ajudando-o na 

compreensão das dificuldades e a encontrar soluções e orientações para o atendimento de 

ações futuras. É possível conceber esse momento como um processo de formação profissional 

aberto a considerações individuais ou coletivas. 

Schön (2000, p. 34) destaca que “o que distingue a reflexão-na-ação de outras formas 

de reflexão é sua imediata significação para a ação”, ou seja, refletimos no meio da ação sem 

interrompê-la e, nesse momento, somos impelidos a uma tomada de decisão, obrigando-nos a 

decidir entre colocar a situação de lado, numa atitude de ignorá-la, ou responder a ela por 

meio de uma atitude de reflexão. A partir daí, constrói-se um repertório de experiências que 

serão mobilizadas em situações similares, configurando um conhecimento prático. 

Para o professor, o ato de refletir na ação ocorre quando ele pensa sobre o que faz, ao 

mesmo tempo em que atua; logo, trata-se de uma ação, que por sua vez, está associada a 

representações “figurativas” e “formais”. A dimensão “figurativa” está associada às 

representações contextualizadas das experiências cotidianas, enquanto a dimensão “formal” é 

a das representações desenvolvidas considerando-se o saber escolar, como por exemplo as 

formas geométricas, as tabelas e os mapas. Assim, o que o aluno leva para a escola são as 

representações figurativas, que por vezes entram em confronto com o saber escolar, causando 

confusão e dúvida. Para Schön (1995, p. 85): 

Quando um professor auxilia uma criança a coordenar as representações figurativas 

e formais, não deve considerar a passagem do figurativo para o formal como um 

progresso. Pelo contrário, deve ajudar a criança a associar estas diferentes estratégias 

de representações. 

A percepção dessas representações vai refletir-se no papel do professor reflexivo, 

que por meio da reflexão-na-ação utiliza as compreensões figurativas trazidas por seus alunos 

para dar significado e enriquecimento às representações formais.  

Outra dimensão da reflexão-na-ação relaciona-se às moções cognitivas
2
. Nelas o 

aprendizado não ocorre de forma instantânea, mas é precedido por momentos de dúvida, 

incerteza e confusão. Schön defende que a reflexão-na-ação desenvolvida pelo professor vai 

possibilitar compreensão e entendimento das representações figurativas trazidas por seu 

aluno. O processo de confusão torna-se, portanto, natural e necessário para o aperfeiçoamento 

das ideias e a valorização e desenvolvimento de seu potencial cognitivo.  

Entendemos também que essas representações vão assumir um caráter importante no 

momento de análise das concepções apresentadas pelos licenciandos da UNEB sobre a 

                                                             
2 

Expressão proposta por Israel Seheffler. 
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prática, além de oferecer instrumentos para interpretar suas escritas, falas, posturas e 

ansiedades, considerando o curso em desenvolvimento. 

A partir da caracterização desses momentos reflexivos, entendemos que estes podem 

desempenhar um papel importante no conjunto das competências inerentes às situações de 

prática, ou seja, que é possível extrair uma aprendizagem decorrente de novas maneiras de 

usar tipos diferentes de competências que já possuímos, tendo como princípio norteador a 

resolução de problemas (SCHÖN, 2000). Nessa direção, Schön apresenta alguns 

entendimentos envolvendo a reflexão sobre a prática, como: as concepções sobre a prática 

favorecem que esta seja concebida como fonte de conhecimento por meio da experimentação 

e da reflexão; a prática é um momento privilegiado de integração de competências; a prática 

possui como atributo a qualidade de representar mentalmente o produto final e apreciar a 

própria capacidade de agir; na prática desenvolvemos um procedimento de intervenção ao 

mediar as mensagens entre o formador e o formando. 

Assim, encontramos nas ideias de Schön uma valorização acentuada da prática na 

formação profissional, favorecendo a criação de respostas a situações não previstas ou 

incertas. Estes entendimentos só reafirmam a importância da aprendizagem gerada no 

contexto da prática reflexiva, sendo portanto importante que os currículos de formação 

possam propiciar o desenvolvimento da capacidade de reflexão.  

Se por um lado as ideias de Schön foram apropriadas e ampliadas em um contexto de 

reformas curriculares em que se questionava a formação de professores numa perspectiva 

técnica, por outro se indagava o papel dos professores nas reformas curriculares. O 

entendimento para posições tão antagônicas pode ser revelado quando reconhecemos que a 

“universidade ainda incorpora a ideia de que a competência prática torna-se profissional, 

quando seu instrumento de solução de problemas é baseado no conhecimento sistematizado, e 

de preferência, científico” (SCHÖN, 2000, p. 19). 

O autor esclarece que, quando aprende uma profissão, o estudante é iniciado em uma 

prática nas tradições de uma comunidade que executa aquela prática. No caso do licenciando, 

que habita nessa comunidade, “ele será o reflexo das tradições que caracterizam a sua unidade 

formadora” (SCHÖN, 2000, p. 25), fazendo com que essa iniciação possa acontecer por conta 

própria – uma opção não muito recorrente –, possa se tornar um aprendiz de profissionais 

mais experientes ou possa entrar em uma atividade de ensino prático (SCHÖN, 2000).  

Portanto, em qualquer situação de prática orientada com objetivo de iniciação à 

profissão, é preciso que ela se apresente como um espaço de alternativas possíveis para agir 

na ação. Desse modo, a formação também se configura como espaço para refletir-na-ação.  
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A imitação é outra forma apontada por Schön como alternativa de iniciação à prática, 

uma vez que, ao observar, o licenciando está desenvolvendo uma habilidade de construção, 

por meio da reflexão crítica imposta ao formador que executa a atividade prática. Com isso, a 

interiorização vai estar condicionada à qualidade do produto da imitação e à capacidade de 

reflexão que este exerce sobre a atuação do formador. 

A importância do processo de iniciação do licenciando ao ensino prático reflexivo é 

descrita por Schön (2000) como produto de uma sintonia estabelecida na decodificação das 

mensagens trocadas entre ele, o licenciando, e seu instrutor:  

Quando um estudante inicia uma aula prática, apresentam-se a ele, implícita ou 

explicitamente, certas tarefas fundamentais. Ele deve aprender a conhecer a prática 

competente, [...] construir uma imagem, uma apreciação do seu lugar na relação com 

essa prática e um mapa do caminho por onde ela pode chegar, de onde está, até onde 

quer estar. [...] aceitar os pressupostos implícitos daquela prática, [...] deve aprender 

a prática do ensino prático [...] e, assimilar à prática, sua imagem emergente de 

como ele pode aprender melhor o que quer. (SCHÖN, 2000, p. 40) 

É importante destacar que no momento em que se deliberam ações voltadas ao 

desenvolvimento de uma prática reflexiva, não se pode prescindir, na concepção de Schön, de 

reunir três características da dimensão reflexiva sobre a prática: primeiro, a compreensão das 

matérias pelo aluno; segundo, a interação interpessoal entre professor e aluno; terceiro, a 

dimensão burocrática da prática (SCHÖN, 1995). 

Se considerarmos o processo de reforma curricular para a formação de professores, 

essas características não podem e não devem ser entendidas como mais uma listagem a ser 

seguida, pois o que está em discussão é oportunizar a criação de espaços em que essas 

dimensões possam ser trabalhadas e discutidas de forma intensa a partir dos questionamentos 

por ela produzidos. Na formulação das questões vão estar envolvidas a compreensão, a 

interpretação e as respostas, tanto dos alunos como pelo professor em confronto direto com 

suas expectativas, dúvidas, conflito de autoridade, controle e muitos outros fatores. 

Uma dificuldade levantada pelo autor está no entendimento de como um ensino 

prático reflexivo pode conectar os mundos da universidade e da prática. Nesse sentido, essa 

abordagem assume um caráter estrutural, o que amplia o leque de questões que podem ser 

construídas tendo por base as tentativas de aproximação do ensino prático reflexivo no mundo 

da universidade e da prática. As respostas não poderão ser produzidas de forma simplória ou 

pontual, pois o que está em discussão é toda uma conjuntura institucional com espaços para 

autonomia. 

Dois obstáculos na formação de professores podem dificultar o processo de reflexão: 

a epistemologia dominante da universidade e seu currículo normativo. A proposta de Schön 
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parece oportuna no momento em que as mudanças estabelecidas pela legislação oferecem 

subsídios que podem favorecer essa aproximação. No entanto, passada mais de uma década 

que marcou o início do processo de reformas, os conflitos decorrentes dos diálogos entre os 

dois campos ainda permanecem. 

Primeiro, ensinam-se princípios científicos relevantes, depois a aplicação desses 

princípios e, por último, tem-se um practicum cujo objetivo é aplicar à prática 

quotidiana os princípios da ciência aplicada. Mas, de fato, se o practicum quiser ter 

alguma utilidade, envolverá sempre outros conhecimentos diferentes do saber 

escolar. Os alunos-mestres têm geralmente consciência deste defasamento, mas os 

programas de formação ajudam-nos muito pouco a lidar com estas discrepâncias. 

(SCHÖN, 1995, p. 79) 

A visão construída sobre o conhecimento profissional ainda traz como fundamentos 

resquícios de uma visão tradicional, em que o conhecimento que prevalece é o primeiro da 

lista de um currículo que permanece normativo no momento de sua execução. Segundo Schön 

(2000, p. 226, aspas do autor), o “saber que” tende a assumir prioridade em relação ao “saber 

como”, e o “saber como”, quando aparece, toma a forma de técnica baseada na ciência. 

Certamente a reflexão age como uma forma de conexão entre o conhecimento e a ação. 

Desse modo, entendemos que não é possível pensar na prática reflexiva distanciada 

da relação teoria-prática, sob pena de conceber o processo formativo por meio de uma 

estrutura curricular inadequada e ineficiente para a formação de professores. Por outro lado, 

fragilizar ou desconsiderar essa necessidade traz como implicação uma formação na qual o 

sujeito dessa ação, ou seja, o professor em formação, é refém dos modelos organizacionais, 

assumindo assim a função de reprodutor de um saber que lhe é externo. 

Apresentamos a seguir algumas considerações sobre a implantação da prática 

reflexiva nos cursos de licenciatura, considerando que os licenciandos ainda não estão 

necessariamente atuando como professores.  

As ideias de prática reflexiva e professor reflexivo estão no corpo das novas 

deliberações institucionais que regem os cursos de formação de professores. Depreendemos 

que o contexto institucional deve ser entendido como um ambiente de aprendizagem no qual 

trabalhar e formar não devem ser assumidos como atividades distintas. Desse modo, faz-se 

necessário criar espaços e condições de formação que possibilitem ao licenciando pensar, 

questionar e refletir sobre questões do cotidiano de modo coletivo, ao mesmo tempo que 

desenvolve ações para intervir.  

Nessa direção, as deliberações estabelecidas pela legislação atual já despontam para 

o encaminhamento da ampliação dos espaços para a prática, como por exemplo a inserção do 

componente ‘Prática como componente curricular’ e do estágio supervisionado, sendo 
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vinculada a ambas a função de inserir o licenciando em atividades de docência, quer seja por 

simulação para a docência, coparticipação ou atuação propriamente dita. 

Mesmo considerando que no processo de formação de professores o licenciando, de 

modo geral, não está inserido na docência, acreditamos que atitudes reflexivas possam ser 

estimuladas e exercitadas a partir de ações que podem estar centradas no objetivo de descobrir 

aquilo que favorece ou prejudica sua aprendizagem, tendo em vista a prática docente. De todo 

modo, o licenciando aprende fazendo, enquanto o professor exerce o papel de orientador, e 

não apenas de professor. 

Nessa perspectiva, o currículo da formação de professores precisa oferecer espaços 

para o desenvolvimento da capacidade de reflexão desde o início da formação, sob pena de 

tornar o conceito de professor reflexivo um mero termo sem maiores esclarecimentos e, 

principalmente, incorrer no entendimento de que o saber docente é formado apenas da prática, 

ou centralizar as mudanças da formação pautando-se apenas na epistemologia da prática 

(SANTOS, 2007). 

2.1.1 Os saberes docentes 

As questões levantadas em nosso trabalho suscitam uma investigação no campo dos 

saberes dos professores como forma de contribuir para o entendimento e aprofundamento 

sobre o processo de formação inicial de professores em cursos de licenciatura em Matemática. 

O movimento internacional de profissionalização do ensino, iniciado na década de 

1980, tem como uma de suas metas buscar renovar os fundamentos epistemológicos do ofício 

de professor. Nesse movimento convergem interesses de pesquisadores, dirigentes políticos 

da área educacional, reformas institucionais e defensores de novas ideologias da formação, no 

sentido de construir um repertório de conhecimentos (knowledge base) específico ao ensino. 

Este movimento trouxe como contribuição para a profissão docente o 

reconhecimento da existência de saberes específicos próprios, relacionados a essa atividade 

profissional, e na tentativa de compreender como acontece a mobilização desses saberes e 

como estes se inserem na estrutura curricular dos cursos de formação de professores, 

buscamos fundamentos na epistemologia da prática profissional, elegendo como referência os 

estudos de Maurice Tardif, cujas produções têm como foco de discussão os saberes docentes. 

Nessa perspectiva, os estudos sobre os saberes docentes necessários à prática do 

professor potencializarão nossa tentativa de contribuir para o fortalecimento do processo de 

formação docente a partir das relações que se estabelecem entre os saberes e a prática dos 
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futuros professores, em que utilizamos o PPP e os saberes dos licenciandos do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB. 

Tardif (2013, p. 10) definiu a epistemologia da prática profissional como “o estudo 

do conjunto de saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho 

cotidiano para desempenhar todas as tarefas”, ao mesmo tempo em que esclarece:  

A finalidade de uma Epistemologia da Prática Profissional é revelar esses saberes, 

compreender como são integrados corretamente nas tarefas profissionais e como 

estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos 

limites e dos recursos inerentes às atividades do seu trabalho. Ela também visa 

compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto 

no processo de trabalho docente quanto em relação à identidade profissional dos 

professores. (TARDIF, 2013, p. 256) 

Com base nesse entendimento, o autor atribui à noção de “saber” um sentido amplo, 

tornando possível, além do reconhecimento de conhecimentos, as competências, habilidades e 

atitudes voltadas para o ensino, ou seja, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-

fazer e saber ser. 

Para Tardif, o saber docente “é um saber composto de vários saberes, oriundos de 

fontes diferentes e produzidos em contextos institucionais e profissionais variados” (TARDIF; 

GAUTHIER, 1996, p. 11). Em uma relação intrínseca com o trabalho docente, os saberes são 

incorporados a esse processo, modelados e utilizados de maneira significativa pelos atores 

durante o processo. Esse enfoque revela Tardif parte do seguinte princípio: 

O saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de realizar 

um objetivo qualquer [...] não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos 

professores é um saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, 

com sua experiência de vida e com sua história profissional, suas relações com os 

alunos e com os outros atores escolares, etc. Por isso é necessário estudá-lo 

relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente. (TARDIF, 

2013, p. 11) 

O texto em questão revela que a relação dos docentes com os saberes não fica apenas 

restrita à transmissão de conhecimentos. Entretanto, entendemos que as ações que vão dar 

visibilidade aos saberes docentes nas práticas de formação, mas vão estar sob a influência das 

concepções, entendimentos e competências que estruturam as atividades docentes em sala de 

aula e de suas complexidades. 

Portanto, considerando que esses saberes são provenientes de diferentes fontes e que 

em sua prática estabelecem diferentes relações, Tardif (2013, p. 36-39) especifica quatro 

tipologias de saberes que os professores utilizam no exercício de sua profissão. São elas: os 

saberes da formação profissional (transmitidos pelas instituições formadoras), os saberes 

disciplinares (que correspondem aos diversos campos do saber), os saberes curriculares 



60 

(provenientes dos programas escolares) e os saberes experienciais (próprios de experiências 

pessoais e coletivas). Como forma de explicitar cada uma das categorias eleitas, 

procederemos a sua descrição. 

Os saberes profissionais consistem em um conjunto de saberes da formação 

profissional e de conhecimentos pedagógicos produzidos e incorporados à prática docente por 

meio de técnicas e métodos de ensino oriundos de pesquisas na área de educação.  

Os saberes disciplinares correspondem aos saberes dos diversos campos do 

conhecimento e são incorporados à prática docente sob a forma de disciplinas, sendo portanto 

difundidos e selecionados pelas instituições formadoras. Esses saberes emergem da tradição 

cultural dos grupos sociais produtores de saberes e se integram à prática docente por meio da 

formação inicial e continuada.  

Os saberes curriculares são aqueles relacionados à forma como as instituições 

educacionais desenvolvem a gestão dos saberes sociais por ela produzidos e apresentados no 

corpo das disciplinas sob a forma de programas escolares que os professores devem aprender 

para aplicar.  

Os saberes experienciais são aqueles constituídos pelo exercício da prática cotidiana 

da profissão. “Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à 

vivência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de 

saber ser” (TARDIF, 2013, p. 39). Dito de outro modo, “os saberes da experiência não são 

saberes como os demais; eles são, ao contrário, formados de todos os demais, porém 

retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e no vivido” (TARDIF, 

1999, p. 232). Assim, os saberes obtidos por meio da experiência profissional se constituem 

em estruturas que vão funcionar como fundamentos de sua competência, produzindo juízos 

que vão auxiliar no julgamento de sua formação anterior ou ao longo de sua carreira 

(TARDIF, 2013). 

De modo geral, o que se apresenta como diferencial no contexto da classificação dos 

saberes é o fato de que os saberes profissionais, disciplinares e curriculares carregam a 

premissa de serem incorporados à prática docente sem passar pelo processo de produção e 

legitimação desta.  

Além das tipologias especificadas, Tardif (2013) ressalta características importantes 

dos saberes: eles são personalizados, situados, interativos, temporais, plurais e heterogêneos. 

São personalizados porque cada professor tem uma história de vida, cultura e pensamentos 

que lhe são próprios. São situados porque são colocados em função do trabalho do professor, 

ao mesmo tempo em que são transformados no trabalho e pelo trabalho durante sua utilização. 
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A interatividade provém da relação humana. O atributo de temporalidade decorre do contexto 

de uma história de vida e de sua carreira profissional. São plurais e heterogêneos porque 

provêm de inúmeras e diferentes fontes. 

Como forma de clarificar a diversidade de fontes envolvidas na constituição dos 

saberes docente, o autor complementa o Quadro 3 de saberes fazendo referência a suas fontes 

de aquisição e a seus modos de integração à prática profissional dos professores. 

 

Quadro 3. Os saberes dos professores. 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição 
Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores. 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária. 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior. 

A escola primária e secundária, os 

estudos pós-secundários não 

especializados etc. 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais. 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério. 

Os estabelecimentos de formação de 

professores, os estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho. 

A utilização das “ferramentas” dos 

professores: livros didáticos programas, 

cadernos de exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas. 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola. 

A prática do ofício na escola e na sala de 

aula, a experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional. 

Fonte: Tardif (2013, p. 63). 

 

 

Todavia, apesar do valor que esses saberes representam para nossas questões de 

pesquisa, estamos diante de uma abordagem que, segundo o autor, “parece relativamente 

simplificadora”, passando a ideia de que “todos os saberes são de certo modo, 

contemporâneos uns dos outros, imóveis e igualmente disponíveis na memória do professor” 

(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 215). 

Para o autor, essa abordagem negligencia as dimensões temporais do saber 

profissional, ou seja, sua inserção na história de vida do professor e sua construção ao longo 

da carreira. Nesse sentido, Tardif e Raymond (2000, p. 216) trazem algumas afirmações que 

poderão ser utilizadas em nossa análise, quando confrontadas com as falas produzidas por 

licenciandos da UNEB: 

[...] as experiências formadoras vividas na família e na escola ocorrem antes mesmo 

que a pessoa tenha desenvolvido um aparelho cognitivo aprimorado para qualificar o 

que elas retêm dessas experiências. 

[...] as pessoas dispõe, antes de mais nada, de referências de tempo e de lugares para 

indexar e fixar essas experiências na memória. Os vestígios da socialização primária 
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e da socialização escolar do professor ficam, portanto, fortemente marcados por 

referências de ordem temporal. 

[...] ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar 

como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma professora do 

quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou das intermináveis 

equações impostas pelo professor de química do segundo grau. 

O que se revela como característica marcante para a questão temporal é o poder de 

estruturar “a memorização de experiências educativas marcantes para a construção do Eu 

profissional”, além de se constituir como um “meio privilegiado de chegar a isso” (TARDIF; 

RAYMOND, 2000, p. 216). 

Tardif (2013) chama atenção para o fato de que não podemos confundir os saberes 

profissionais com os conhecimentos universitários transmitidos no campo da formação 

universitária. De fato, se olharmos para os cursos de formação de professores como campo de 

estudos, podemos perceber que possuem um modelo teórico idealizado segundo uma visão 

aplicacionista dos conteúdos. Esse modelo de formação traz séria consequência à prática 

pedagógica do professor, que se revela quando ele apresenta dificuldade em transpor o saber 

aprendido na universidade para o saber que deve ser ensinado na escola.  

Tardif (2013, p. 271) atribui essa tensão ao fato de a lógica disciplinar dos cursos de 

formação ser regida por “questões de conhecimento” e não por “questões de ação”, ou seja, no 

modelo aplicacionista o conhecer e o fazer são tratados separadamente, em unidades de 

formação também distintas. No entanto, numa prática, “aprender é fazer e conhecer”. Assim, 

uma análise desses conhecimentos pode oferecer subsídios para uma reformulação curricular 

dos cursos de licenciatura. Para esse atendimento, supõe-se uma transformação nas práticas 

formativas no sentido de superar o modelo da racionalidade técnica e considerar o 

conhecimento como base no processo de formação para a docência. 

Tardif (2013) considera a existência de dois problemas epistemológicos relacionados 

a esse modelo. O primeiro é que a formação inicial tem por base a lógica disciplinar em 

detrimento da lógica profissional; o segundo problema é desconsiderar as crenças, concepções 

e compreensões prévias dos futuros professores em relação ao ensino, tratando-os como 

“espíritos virgens” (p. 270-273). 

Nesse sentido, entendemos que é preciso que os cursos de formação inicial de 

professores possam assegurar um repertório mínimo de conhecimentos não apenas teóricos, 

mas também pedagógicos, de modo que os estudantes possam experimentar, analisar, refletir 

sobre situações idealizadas ou estabelecidas na estrutura curricular, de modo a possibilitar a 

criação de novos saberes a partir destes.  
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Muito embora essa base possa ser considerada até certo ponto limitada em cursos de 

formação inicial, esta etapa tem um papel importante no desenvolvimento profissional do 

futuro professor. As experiências mais aprofundadas e diversificadas que se constituirão no 

exercício profissional precisam encontrar na formação docente um suporte de conhecimentos 

e saberes próprios da e/ou para a docência. Segundo Tardif (2013), a formação inicial visa 

habilitar os futuros professores com a prática profissional e fazer deles práticos reflexivos. 

É importante salientar que o que se coloca como questão para reflexão não é 

valorização de um saber em detrimento de outro, pois, se assim o fosse, passaríamos a 

defender um paradigma pragmático de formação de professores em oposição ao paradigma da 

racionalidade técnica. Muito embora os saberes construídos a partir da experiência sejam 

importantes, torná-los exclusivos no planejamento da ação docente significa reforçar a ideia 

de que ‘saber ensinar’ é ‘transmitir conhecimento’. 

Os resultados da pesquisa de Tardif e Lessard (1999) destacam que o saber- ensinar 

tem origem na história de vida familiar e escolar dos professores de profissão. Mostram que 

esse saber traz algumas exigências, como “saberes personalizados, competências que 

dependem da personalidade dos atores, de seu saber-fazer pessoal”, e portanto vai encontrar 

em sua história subsídios para o desenvolvimento da ação docente. Mostram também que a 

“relação com a escola já se encontra fortemente estruturada no professor iniciante e que as 

etapas anteriores de sua socialização não acontecem em um terreno neutro” (TARDIF; 

RAYMOND, 2000, p. 16). 

Defendemos que o processo de reformulação dos cursos de licenciatura em 

Matemática precisa levar em consideração os resultados de pesquisas que discutam sobre a 

base de conhecimentos necessária ao exercício da docência, dada a existência de algumas 

mudanças conforme descrição de Tardif (2002). 

▪ O professor começa a ser reconhecido como possuidor de competências para atuar em sua 

própria formação, não lhe cabendo somente o papel de receptor passivo de conhecimentos 

produzidos por outros. 

▪ A prática docente deixa de ser encarada como um espaço de aplicação de teoria e técnicas 

e passa a ser vista como um espaço de produção de saberes específicos oriundos dessa 

mesma prática. 

▪ Há uma percepção da necessidade de repensar a estrutura do currículo dos cursos de 

formação, uma vez que este ainda se encontra organizado em disciplinas isoladas umas 

das outras e de caráter aplicacionista, pouco contribuindo para a formação do futuro 

professor. 
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▪ Os saberes que servem de base para o ensino não se reduzem a um sistema cognitivo, ou 

seja, os fundamentos do ensino são a um só tempo existenciais, sociais e pragmáticos. 

Tardif, Lessard e Gauthier (2001, p. 5-6) identificam objetivos e princípios comuns 

às reformas, tais como: 

Conceber o ensino como uma atividade profissional de alto nível que se apoia num 

sólido repertório de conhecimentos [...]. Considerar que os professores produzem 

saberes específicos ao seu próprio trabalho e são capazes de deliberar sobre suas 

próprias práticas [...] Ver a prática profissional como um lugar de formação e de 

produção de saberes pelos práticos. Tornar a formação dos professores mais sólida 

intelectualmente, sobretudo através de uma formação universitária de alto nível e, 

também, por meio da pesquisa em Ciências da Educação e da edificação de um 

repertório de conhecimentos específicos ao ensino [...]. Estabelecer uma ligação 

entre as instituições universitárias de formação de professores e as escolas [...]. 

Contudo, o que se revela nos objetivos propostos para as reformas é uma verdadeira 

mutação do modelo de formação em vigor nas universidades. O quadro de referência passaria 

então a incluir, além de conteúdos, de disciplinas e de pesquisas, os saberes da ação, os 

professores experientes e eficazes e as práticas profissionais (TARDIF; LESSARD; 

GAUTHIER, 2001). 

Assumindo as classificações até aqui apresentadas como organizadoras do quadro 

teórico que vem contribuindo com as pesquisas sobre os saberes docentes, consideramos que 

o reconhecimento dos saberes profissionais, tais como estes são mobilizados e utilizados em 

diversos contextos do trabalho do professor, é fundamental para a introdução de dispositivos 

na formação do professor que contribuam para habilitar o futuro professor à prática 

profissional. Por esse motivo, encontramos na teoria de Tardif elementos e argumentos que 

sustentam a importância de nossa investigação ao trazerem para o centro das discussões a 

questão dos saberes docentes na e para a prática profissional. 

Nesta seção, foram apresentados dois estudiosos, Donald Schön e Maurice Tardif, 

ambos preocupados com a questão da prática, do saber na ação. Embora apresentem 

abordagens teóricas distintas, é possível identificar pontos de aproximação e divergência, em 

que daremos destaque àqueles com possibilidade de contribuir na elucidação de nossas 

questões de investigação. 

A teoria desenvolvida por Schön (2000) considera o saber do professor como um 

saber pessoal, tácito e não sistemático, intuitivo e experimental. Ao assumir uma proposta 

voltada para a ação, criou a categoria de professor reflexivo. Em contraponto à singularidade 

defendida por Schön, Tardif (2013) considera o saber docente como um saber plural, 

estratégico, constituído de saberes provenientes de fonte diversas.  
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Nos estudos sobre o professor reflexivo, Schön (2000) defende a ideia de reflexão 

como elemento fundamental para o desempenho da atividade profissional. No entanto, 

considera que refletir na ação é um processo que pode ser desenvolvido sem a necessidade de 

dizer o que estamos fazendo. Para Tardif (2013), a reflexão funciona como um instrumento 

em que é possível criticar a compreensão tácita e explicar com argumentos quais foram os 

propósitos, as finalidades e as estratégias utilizadas na atividade. Desse modo, o saber do 

professor não residiria no sujeito (Schön), mas na forma utilizada por ele para validar seus 

argumentos (Tardif). 

Como ponto de aproximação entre esses autores, destacamos a compreensão de que o 

saber do professor está ligado à ação e que só pode ser adquirido por meio do contato com a 

prática. Seus trabalhos buscam superar o modelo da racionalidade técnica ao chamar atenção 

para os saberes da experiência que não são para e sim da prática, ou seja, aqueles que têm 

origem na prática cotidiana do professor em confronto com as condições de trabalho. 

A valorização dos saberes da prática trouxe contribuições significativas quando 

consideramos uma mudança em seu entendimento, agora não mais como uma instância 

inferior da formação, mas como um núcleo vital do saber docente, com reflexos nas 

reformulações das políticas voltadas à formação de professores. 

2.2 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

Os cursos de formação inicial de professores, de maneira geral, têm sido alvo de 

diversas críticas, e as licenciaturas em Matemática não estão imunes a elas. Bastante discutida 

e fator de divergência no âmbito nacional, a relação teoria-prática é um dos temas que mais 

emergiram na discussão sobre a formação de professores. 

A SBEM divulgou uma lista em que apresenta os principais problemas enfrentados 

nos cursos de licenciatura em Matemática. Dentre eles, destacam-se:  

A não incorporação nos cursos das discussões e dados de pesquisa da área da 

educação Matemática. O isolamento entre escolas de formação e o distanciamento 

entre as instituições de formação de professores e os sistemas de ensino na educação 

básica. A desarticulação quase que total entre conhecimento matemático e os 

conhecimentos pedagógicos e entre teoria e prática. (SBEM, 2003, p. 5-6) 

Muitas das questões levantadas no diagnóstico da SBEM estiveram em pauta nas 

discussões do Conselho Nacional de Educação (CNE) quando da elaboração das Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica. Nesse sentido se 

faz necessário analisar as propostas de formação inicial de professores no curso de 

licenciatura em Matemática de modo a contemplar a articulação entre teoria e prática. 

Um percurso em torno da literatura que discute a articulação entre teoria e prática 

nos ajudou a construir um referencial teórico em que privilegiamos alguns pontos 

considerados essenciais para compreender o papel dessa relação na formação inicial de 

professores, em particular nos cursos de licenciatura em Matemática. 

2.2.1 A articulação entre teoria e prática como instrumento formativo 

No processo de formação dos futuros professores de Matemática, o conhecimento 

matemático necessário para ensinar é tido como aquele que irão receber na formação inicial, 

ou seja, são conhecimentos suficientes para seu desempenho profissional, revelando assim 

uma relação entre uma teoria universitária e uma prática revelada no exercício da profissão. 

De modo geral, “os processos de formação têm apenas instruído o professor, não lhe 

permitindo articular e traduzir os novos caminhos em novas práticas” (DUTRA, 2009, p. 

10125). 

O isolamento entre teoria e prática provoca um abalo na capacidade do futuro 

professor de refletir sobre o significado da prática e o papel que ela exerce em seu 

desenvolvimento profissional. Manter essa relação presente no decorrer da formação implica 

assumir como pressuposto formativo que a ação pedagógica é um processo de mediação dos 

múltiplos e variados saberes.  

Candau e Lelis (1999) mostram que existem diferentes formas de conceber a relação 

entre teoria e prática e fundamentam essa relação a partir da composição de dois esquemas: a 

visão dicotômica e a visão de unidade.  

A visão dicotômica está centrada na separação entre teoria e prática, sendo que a 

relação fica estabelecida a partir de uma escolha, ou seja, se a primazia for da teoria, caberá 

ao teórico pensar, refletir, elaborar e planejar, enquanto aos práticos caberá executar, agir e 

fazer, tendo cada um desses polos uma lógica própria. 

Esta visão pode ser observada na formação de professores em posicionamentos em 

que: 

O papel da formação do professor, principalmente da inicial, é concebido como o de 

favorecer a aquisição dos conhecimentos acumulados, estimular o contato com os 

clássicos ou de renome, sem se preocupar diretamente em modificar ou fornecer 

instrumentos para intervenção na prática educacional. Esta é visualizada como o 

âmbito do não-rigoroso, não científico, que em nada contribui para a formação do 

educador [...]. (CANDAU; LELIS, 1999, p. 35) 
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Do mesmo modo, é possível também identificar a visão dicotômica nos currículos 

dos cursos de licenciatura em Matemática por meio da desvalorização das disciplinas de 

natureza pedagógica, nas quais teoricamente estaria a parte “prática” do curso, contrapondo-se 

à valorização dos conhecimentos “específicos” da Matemática, desconsiderando as aplicações 

práticas e, o mais importante, sem considerar a forma como os licenciandos compreendem 

esses conhecimentos de modo a posteriormente vir a ensiná-los. 

Outro fato importante nessa classificação é que as normativas legais também não são 

claras no momento de adotar e orientar uma concepção específica na condução do processo de 

formação docente. Dutra (2010) apresenta um recorte do parecer CNE/CP 21/2001 em que, 

segundo a autora, é possível reconhecer para os termos ‘teoria’ e ‘prática’ significados muito 

próximos aos comumente encontrados no senso comum, que considera a teoria como 

conceitos e ideias e a prática como ação e aplicação da teoria, ou seja, a autora reconhece 

como evidente uma concepção em que predomina a visão dicotômica entre teoria e prática: 

[...] consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer algo, produzir 

alguma coisa e que a teoria procura conceituar, significar e com isso administrar o 

campo e o sentido desta atuação. (BRASIL, 2001b, p. 10) 

Na visão de unidade, teoria e prática vão ser assumidas como dois componentes 

indissociáveis da práxis definida como “atividade material transformadora e ajustada a 

objetivos” (VAZQUEZ, 1977, p. 208), ou seja, uma atividade teórico-prática, com a 

peculiaridade de que seus componentes só podem ser separados artificialmente, por um 

processo de abstração.  

A teoria não mais comanda a prática, não mais a orienta no sentido de torná-la 

dependente das ideias, como também não se dissolve na prática, anulando-se a si 

mesma. A prática, por seu lado, não significa mais a aplicação da teoria ou uma 

atividade dada ou imutável. (CANDAU; LELIS, 1999, p. 63) 

Considerando o reconhecimento dessa relação entre teoria e prática nos documentos 

oficiais, Dutra (2010), apresenta outro recorte do parecer CNE/CP 9/2001, no qual é possível 

reconhecer a vinculação de teoria e prática associadas ao desenvolvimento da pesquisa. 

Teorias são construídas sobre pesquisas [...]. De modo semelhante, a atuação prática 

possui uma dimensão investigativa e constitui uma forma não de simples reprodução 

mas de criação ou, pelo menos, de recriação do conhecimento. (BRASIL, 2001a, p. 

24) 

Neste trecho, a concepção adotada concorre para uma aproximação entre teoria e 

prática com o sentido de unidade, no momento que “a teoria fundamenta a pesquisa mediante 

a construção de conhecimentos, cabendo à dimensão prática proporcionar mecanismos para 
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que se verifique a sua validade e para que se reconstrua esse conhecimento” (DUTRA, 2010, 

p. 111). 

A separação, e mesmo a oposição entre teoria e prática é frequentemente denunciada 

pelos educadores, ao mesmo tempo em que se revela o desejo de buscar novas formas de 

relacionamento entre estas duas dimensões da realidade. Nesse sentido, a visão de unidade 

apresenta-se como eixo articulador frente à separação imposta pela visão dicotômica, sendo 

portanto necessário considerar que “a prática não é uma cópia da teoria e nem esta é reflexo 

daquela” (BRASIL, 2001b, p. 9). 

Para que isso ocorra, os documentos sugerem também que os cursos de licenciatura 

devem constituir uma formação em torno do seu PPP, de modo que, ao vigorar como 

instrumento mediador para efetivação da relação teoria e prática, possa assegurar a articulação 

entre conhecimentos teóricos e práticos aos alunos desse curso. Nessa perspectiva, todos os 

componentes curriculares devem trabalhar a unidade teoria-prática sob diferentes 

configurações, “para que não se perca a visão da totalidade da prática pedagógica e da 

formação como forma de eliminar distorções da priorização de um dos polos” (CANDAU; 

LELIS, 1999, p. 69).  

Contudo, entendemos que a teoria e a prática em um curso de licenciatura em 

Matemática devem ser apresentadas numa relação dialética, capaz de promover ação e 

reflexão do futuro professor sobre os conhecimentos difundidos na licenciatura (teóricos e 

pedagógicos) e que vai habilitar o licenciando à prática profissional. 

Nessa perspectiva, teoria e prática se consolidam como ferramentas utilizadas na 

construção do conhecimento matemático e que, de forma articulada, vão assegurar e 

convalidar os espaços em que sua utilização teria por objetivo subsidiar a construção de 

conhecimentos da prática formativa. Não podemos esquecer que o licenciando é o sujeito da 

formação e, como tal, precisa ser trabalhado para desenvolver suas habilidades e 

potencialidades tendo em vista sua futura atuação na prática docente.  

Para tanto, existe a necessidade de que sejam oportunizados ao licenciando 

momentos de vivências, experiências e reflexões provenientes de situações que emergem do 

contexto real da sala de aula, ou de simulações, para que este tenha a oportunidade de 

incorporar atitudes práticas e adquirir uma visão crítica de sua área de atuação profissional. 

Para o enfrentamento dessa necessidade, as Diretrizes Curriculares Nacionais instituem a 

prática como componente curricular: 

Uma concepção de prática como componente curricular implica vê-la como 

dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos 



69 

 

momentos em que se trabalha a reflexão sobre a atividade profissional, como 

durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional. 

(BRASIL, 2001a, p. 22) 

Refletir sobre a prática como componente curricular vai exigir alguns cuidados por 

se tratar de um procedimento flexível em seu desenvolvimento e que, portanto, pode conduzir 

a erros que tendem a comprometer sua condução no percurso de formação. O erro mais 

comum seria o de reduzi-la à simplicidade do cumprimento das “400 horas de prática como 

componente curricular, vivenciadas ao longo do curso” (BRASIL, 2001a, p. 10), ou a uma 

mudança em seu campo de atuação, destituída de seu papel como instrumento formador. 

Em continuidade, não se trata apenas de inserir essa prática no currículo como algo 

com função específica, mas de inserção frente a uma nova concepção: a de que a prática como 

componente curricular possui uma autonomia deliberada quando da elaboração do projeto 

pedagógico, possibilitando percorrer toda a estrutura curricular, visto que ela não se restringe 

apenas à discussão entre a teoria e a prática, visando a formação do professor, mas abrange 

um processo mais amplo, em que o futuro professor, além de saber e saber fazer, deve 

compreender o que faz.  

Portanto, entendemos que todas as discussões levantadas sobre a relação teoria e 

prática reafirmam a importância da prática como componente curricular no contexto da 

licenciatura. Ao mesmo tempo, na condição de ser desenvolvida de maneira reflexiva, 

concorre de forma incisiva para a constituição da identidade dos licenciandos, isto é, inserir a 

prática como componente curricular nas discussões sobre a formação de professores significa 

oportunizar os espaços para que se efetive uma analogia entre esta e o ensino prático 

reflexivo. 

Acreditamos que desse modo estamos contribuindo para os estudos que buscam 

compreender as formas de articulação entre teoria e prática propostas e desenvolvidas em 

cursos de licenciatura. 

2.2.2 Algumas considerações sobre disciplinas de conteúdo específico e disciplinas de 

conteúdo pedagógico no curso de licenciatura em Matemática 

Uma questão recorrente nos debates sobre a formação de professores em cursos de 

licenciatura em Matemática é a falta de uma articulação adequada entre a formação específica 

e a formação pedagógica, tendo em vista a futura prática a ser desenvolvida por esse 

profissional. No caso da Matemática, a estrutura curricular: 
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[...] é composta por dois grupos de disciplinas, geralmente desenvolvidas sem 

qualquer tipo de articulação. Num grupo estão as disciplinas de formação específicas 

em Matemática e noutro estão as disciplinas de formação geral e pedagógica. 

Geralmente, esses dois grupos de disciplinas são desenvolvidos de forma 

desarticulada e, até mesmo, contraditória. (PIRES, 2000, p. 11) 

O que se tem observado é a supervalorização dos conteúdos específicos, baseados na 

transmissão do conhecimento matemático, descontextualizados e sem participação do aluno, 

em detrimento dos conteúdos pedagógicos que, em muitas instituições formadoras, sofrem 

certo desprestígio frente às disciplinas específicas e aos professores que trabalham com elas 

(CURY, 2001; PIRES, 2000). Em geral, os conhecimentos específicos são desenvolvidos “por 

professores que nunca colocaram os pés numa escola ou, o que é ainda pior, que não 

demonstram interesse pelas realidades escolares e pedagógicas” (TARDIF, 2013, p. 241). 

Assim, o que se coloca como questão para a licenciatura não é a comparação entre as 

disciplinas de mesma área ou de áreas afins, ou até mesmo a possibilidade de cursar 

disciplinas de conteúdo pedagógico com metodologias específicas de Matemática para 

compará-las com outras de conteúdo matemático com metodologia de bacharelado, mas 

incluir no debate “a formação de conteúdo, usualmente considerada parte autônoma dentro do 

processo geral de formação do professor” (MOREIRA; DAVID, 2005). 

Embora a SBEM reitere a importância de que o professor tenha domínio do conteúdo 

que irá ministrar, isso não se configura como única condição nesta formação, fazendo-se 

necessário para tanto a incorporação de outras formas de conhecimento essenciais à formação 

docente e indispensáveis ao exercício profissional. Argumenta que: 

O domínio dos conteúdos matemáticos é fundamental para o desenvolvimento de 

competências profissionais para a docência na Educação Básica. Dominar conteúdos 

matemáticos é necessário, entretanto, não suficiente para a formação do professor, 

tendo em vista que os desafios inerentes à sua atuação profissional. O licenciando 

em Matemática, além de conhecimento matemático, deve ter sólida formação 

pedagógica que o permita realizar a transposição didática dos conteúdos, levando em 

consideração as necessidades, motivações e nível de desenvolvimento dos 

aprendizes dos ensinos fundamental e médio. Considerar que o conhecimento dos 

conteúdos matemáticos é suficiente ou prioritário na formação é, no mínimo, uma 

posição ingênua daqueles que não têm conhecimento da realidade da escola básica. 

(SBEM, 2003, p. 2) 

A reforma curricular decorrente da implantação das novas diretrizes parece estar 

mais próxima de uma reforma adaptativa, cujo objetivo principal é a adequação à legislação 

vigente, resistindo a efetivar mudanças nas estruturas e concepções do curso. A resolução 

CNE/CP 1/2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais, refere-se em seu artigo 5º 

ao projeto pedagógico dos cursos de formação de professores, afirmando em seu inciso IV 
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que “os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo 

articulado com suas didáticas específicas” (BRASIL, 2002a, p. 2). 

Entende-se aqui a articulação como possibilidade de integração entre disciplinas 

específicas e pedagógicas, principalmente se houver compreensão e exploração da relação 

entre os conteúdos e as didáticas. Assim, as críticas aos cursos de licenciatura em Matemática 

revelam uma preocupação com a falta de diálogo ou inter-relação entre as disciplinas 

específicas e as de formação didático-pedagógica. 

Nessa direção, vamos ao encontro das reflexões produzidas por Fiorentini (2005), em 

seu artigo “A formação matemática e didático-pedagógica nas disciplinas da licenciatura em 

matemática”, que propõe discutir e problematizar a formação matemática e didático-

pedagógica do futuro professor nas diferentes disciplinas do curso de licenciatura em 

Matemática e o trabalho docente dos formadores dos professores junto aos cursos de 

licenciatura.  

Nesse contexto, entendemos que as reflexões produzidas a seguir podem contribuir 

para o aprofundamento de nossa investigação, iluminando a compreensão produzida pelos 

sujeitos de nossa pesquisa frente aos relatos envolvendo conhecimentos dessas duas 

categorias. 

Fiorentini (2005) utiliza a expressão “didático-pedagógica” a partir de entendimento 

sobre a Didática e a Pedagogia. O autor conceitua Didática como: 

[...] campo disciplinar que busca explorar as relações professor-aluno-conteúdo- 

triângulo didático, segundo a Didática Francesa. A Didática, neste sentido, centra 

foco no processo de ensinar e aprender um determinado conteúdo e, também, no que 

antecede esta ação- o planejamento de uma boa sequência – e a sucede – a avaliação 

do ensino e da aprendizagem. (FIORENTINI, 2005, p. 108) 

Do mesmo modo, conceitua Pedagogia como: 

[...] campo disciplinar que se preocupa com o sentido formativo ou educativo do que 

ensinamos e aprendemos. Ou seja, preocupa-se com as consequências da ação 

didática, sobretudo o que esta pode promover em termos de formação e 

desenvolvimento humano do sujeito, seu desenvolvimento emocional, afetivo, 

social, cultural, intelectual e cognitivo. (FIORENTINI, 2005, p. 108) 

De todo modo, o que Fiorentini (2005) apresenta com esse duplo sentido, ou seja, 

“didático-pedagógico, provém de uma relação de inclusão, ao considerar a Didática como 

parte integrante da Pedagogia”. Ele esclarece: 

Enquanto a Didática tem relação mais direta com o conteúdo que se ensina e 

aprende, a Pedagogia vai além dos conteúdos, pois preocupa-se também com as 

dimensões sócio afetiva, emocional, pessoal e ética, tendo como norte a formação de 

valores e de sujeitos emancipados sociopoliticamente. (FIORENTINI, 2005, p. 108) 
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Mas, considerando que faz parte do contexto didático a preocupação que se 

estabelece entre professor e aluno durante o processo de aprendizagem do conteúdo, e que 

esta não se reduz à transmissão técnica e linear, é a Pedagogia que “governa e vetoriza a ação 

didática” e, como visa o desenvolvimento humano, “vai dar sentido a essa ação, preocupando-

se com questões tais como: por que, para que e para quem ensinamos?” (FIORENTINI, 2005, 

p. 108). 

No caso da licenciatura em Matemática, entendemos que a preparação do licenciando 

para seu trabalho didático é uma atividade complexa e que não se reduz apenas ao 

conhecimento do conteúdo a ser ensinado. A crença de que para se tornar professor de 

Matemática basta ter domínio do conteúdo está muito presente nessa formação, como um 

critério de julgamento da eficiência, gerando interrogações sobre que Matemática o professor 

precisa saber para ensinar de modo eficiente aos alunos da escola básica. Fiorentini (2005, p. 

109) se apoia nos estudos de Shulman (1986) quando enfatiza que saber Matemática para ser 

um matemático não é a mesma coisa que saber Matemática para ser um professor de 

Matemática: 

[...] se, para o bacharel é suficiente ter uma formação técnico- formal da matemática- 

para o futuro professor isso não basta. [...] O professor precisa conhecer o processo 

como se deu historicamente a produção e a negociação de significados em 

Matemática, bem como isso também acontece, guardadas as devidas proporções, em 

sala de aula. Além disso, precisa conhecer e avaliar potencialidades educativas do 

saber matemático; isso o ajudará a problematizá-lo e mobilizá-lo da forma que seja 

mais adequada, tendo em vista a realidade escolar onde atua e os objetivos 

pedagógicos relativos à formação dos estudantes tanto no que respeita ao 

desenvolvimento intelectual e à possibilidade de compreender e atuar melhor no 

mundo. 

Estamos diante de uma argumentação na qual a tarefa de ensinar Matemática não fica 

restrita à dimensão do saber matemático, estando, portanto, sob a influência de outros 

conhecimentos que, por sua vez, têm tanta eficiência quanto um conhecimento teórico. Não se 

trata aqui de classificar, mas de considerar que o envolvimento entre diversas naturezas do 

conhecimento pode gerar um ensino e uma aprendizagem significativos. 

Para Fiorentini (2005), o saber do professor não se restringe às três categorias 

apresentadas por Shulman (1986), quando em sua crítica à ênfase dicotômica presente na 

formação em torno dos eixos tradicionais (conhecimento específico e conhecimento 

pedagógico) acrescenta o eixo do conhecimento do conteúdo do ensino, tendo, um ano depois, 

incluído os saberes da experiência, os saberes sobre os alunos e seu contexto.  

Apoiado na descrição desses eixos, o autor considera que tanto a formação 

matemática como a didático-pedagógica acontecem em cada uma dessas três dimensões, ou 
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seja, na dimensão do conhecimento acadêmico representado pelas disciplinas da licenciatura, 

na dimensão subjetiva envolvida com o saber ser professor e a dimensão da prática, que 

implica o saber-fazer.  

As reflexões até aqui apresentadas parecem seguir na contramão quando 

confrontadas com uma realidade vivida nos cursos de licenciatura. Essa realidade evidencia 

que a preocupação central da formação inicial de professores é com o domínio do conteúdo 

específico de sua área de atuação. Esse posicionamento não considera o fato de que o 

professor não ensina apenas um conteúdo. No desenvolvimento da ação docente, são 

revelados métodos, técnicas, posturas – enfim, uma série de procedimentos que poderão ser 

ou não incorporados ao conjunto de experiências construídas pelo licenciando durante o 

processo de formação.  

Portanto, a concepção de que as disciplinas de conhecimento específico ficam 

restritas ao ensino de conteúdo é amplamente questionável, ao mesmo tempo que vem sendo 

combatida pela comunidade de educadores matemáticos. Fiorentini (2005, p. 110) apresenta 

argumentos que vão reafirmar a importância da formação pedagógica do professor nas 

disciplinas matemáticas e esclarece: 

A maioria dos professores de Cálculo, de Álgebra, de Análise, de Topologia etc. 

acredita que ensina apenas conceitos e procedimentos matemáticos. [...] não 

percebem que, além da matemática, ensinam também um jeito de ser pessoa e 

professor, isto é, um modo de conceber e estabelecer relação com o mundo e com a 

Matemática e seu ensino. 

Acrescenta também que, na forma como essas disciplinas foram ou estão sendo 

conduzidas nos cursos de formação de professores, acabam por se configurar em tradições, 

que podem ser seguidas como modelos para subsequentemente serem reproduzidas no 

ambiente de sala de aula. Nesse sentido, a aula produzida pelo formador de professores vai 

estar submetida à influência de uma relação pessoal entre ele e seus alunos. Logo, o que o 

formador de professores oferece aos estudantes é um modelo de como fazer, e os 

licenciandos, “na hora de iniciar a docência na escola, tendem a mobilizar aqueles modos de 

ensinar e aprender Matemática que foram internalizados durante a formação escolar ou 

acadêmica” (FIORENTINI, 2005, p. 111). 

Ainda que esse formador, de um modo geral, desenvolva os conteúdos específicos 

alheio às contribuições positivas e/ou negativas que possam ser geradas desse trabalho, somos 

inclinados a concluir que disciplinas matemáticas também formam pedagogicamente futuros 

professores. Ou seja, “podem contribuir para uma formação que tenda a perpetuar a tradição 
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pedagógica, nas quais o aluno é basicamente um ouvinte das preleções do professor” 

(FIORENTINI, 2005, p. 111). 

Na tentativa de contribuir com esse estágio de consciência, em que o professor 

formador se coloca com responsabilidades frente a seus alunos, Fiorentini (2005, p. 112) 

defende que promovam: 

[...] atividades exploratórias e problematizadas das dimensões conceituais, 

procedimentais, epistemológicas e históricas dos saberes matemáticos de disciplinas 

como Álgebra, Geometria, Cálculo, Análise, etc., de modo que o aluno se constitua 

em sujeito de conhecimento, isto é, no principal protagonista do processo de 

aprender. 

Para a condução dessas atividades em sala de aula, o autor propõe as investigações 

matemáticas, o desenvolvimento de projetos em modelagem matemática e os seminários 

temáticos, ou seminários de estudos da evolução histórica dos conceitos que estão sendo 

focalizados ao longo do curso. Para o autor, esse tipo de abordagem, ainda que possa 

representar uma perda no rigor na generalização dos conceitos matemáticos, irá favorecer a 

construção de “um ambiente rico em produção e negociação de significados, aproximando-se, 

assim, do movimento de elaboração/construção do saber matemático” (FIORENTINI, 2005, 

p. 112). 

Ainda que uma mudança na postura profissional do professor formador pareça 

distante, a vivência dessas experiências vai contribuir para que o futuro professor possa 

transformar-se ao longo do processo de formação experiencial. Assim, ser estudante de 

licenciatura em Matemática, mas não ter assumido a regência de uma sala de aula, não 

significa estar afastado de atividades que produzam uma aproximação significativa e 

enriquecedora com a docência.  

No entanto, não é possível deixar a responsabilidade da aproximação entre 

disciplinas de conhecimento específico e de conhecimento pedagógico sob a responsabilidade 

de apenas uma das áreas. Partindo dessa premissa, a formação matemática nas disciplinas 

didático-pedagógicas também se revela como um problema a ser superado nas licenciaturas. 

Tradicionalmente às disciplinas didático-pedagógicas é atribuída a responsabilidade 

de trabalhar a prática de ensino, ou seja, o processo de ensinar e aprender Matemática em 

diversos contextos de prática escolar. Como estudante da licenciatura, o licenciando, a priori, 

não se insere nas atividades reais de ensino e, portanto, seu contato com a prática de ensino é 

hipotético, dedutivo, contemplativo e experiencial.  

A formação matemática do licenciando em disciplinas de conhecimento pedagógico 

vai possibilitar-lhe que transite com naturalidade entre um conhecimento e outro, além de 
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produzir a alteração do conhecimento matemático pronto e acabado para um conhecimento 

dinâmico e submetido constantemente a processos de reelaboração. 

Para Fiorentini (2005, p. 112), discutir matemática dentro de uma abordagem 

pedagógica implica uma oportunidade de compreender “o saber em movimento, em seu 

processo de significação e elaboração”. Dito de outro modo, significa não só compreender 

como o aluno aprende, mas também por que ele aprende melhor determinado aspecto do que 

outro, usando desta ou daquela outra forma. Essa ressignificação, entretanto, “é potencializada 

quando for tomada como objeto de estudo e problematização dos conceitos e procedimentos 

que cada um traz de seu processo de escolarização sobre determinado tópico da matemática 

escolar”. 

Revela-se a partir daí uma Matemática como produção humana, nas suas próprias 

práticas sociais e, a partir delas, torna-se possível a construção de significados. Para Fiorentini 

(2005), os preconceitos trazidos pelos licenciandos podem ser tomados como objetos de 

análise e discussão pelo grupo. Ao mesmo tempo, destaca que: 

[...] tais discussões são geralmente muito ricas e evidenciam que, apesar de todo o 

domínio já adquirido de Matemática formal, desconhecem aspectos fundamentais e 

básicos da Matemática escolar. (FIORENTINI, 2005, p. 112) 

Na perspectiva de inter-relacionar conteúdos matemáticos durante as disciplinas 

pedagógicas, o autor acrescenta: 

Outra forma de contribuir para a formação matemática nas disciplinas didático-

pedagógicas [...] é analisar e discutir episódios reais de sala de aula. Seja através de 

vídeos de aulas, seja através de episódios ou narrativas de aulas, que podem ser 

extraídas de relatórios de pesquisa sobre a prática, do diário de campo do próprio 

licenciando quando for fazer observações nas escolas e, principalmente, quando 

trouxerem relatos sobre a própria prática docente, durante a fase do estágio. 

(FIORENTINI, 2005, p. 113) 

Todos os relatos aqui apresentados apontam para a reflexão sobre a prática, ou seja, 

os licenciandos têm a oportunidade de experienciar situações reais de sala de aula. De todo 

modo, considerando ser esse um espaço dinâmico e heterogêneo, favorecerá um estudo 

exploratório sobre o cenário a ser investigado, de modo a tornar possível trabalhar a 

argumentação, a justificativa, a exploração do novo, que se revela por meio da discussão entre 

os pares.  

Todos estes aspectos se refletem na formação dos futuros professores, para a qual 

deve haver coerência entre a formação oferecida pelo curso e a prática esperada. A articulação 

entre as disciplinas de conhecimento específico e didático-pedagógico é fundamental para 

desenvolver, como uma das habilidades na prática docente, a dimensão investigativa. A 
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riqueza de experimentos, atividades e interpretações de situações vividas vai possibilitar a 

reflexão sobre prática ou a prática de seus pares, de modo a dispor de conhecimentos que 

serão futuramente mobilizados em espaço efetivo de docência. 

Para avançar na aproximação e inter-relação dos conhecimentos específicos e 

pedagógicos, se faz necessário que os professores das áreas em discussão trabalhem 

conjuntamente na construção ou reformulação do currículo, de modo a criar programas e 

planos dessas disciplinas voltadas ao objetivo da formação docente. Para que isso ocorra, é 

preciso que os professores das disciplinas específicas de Matemática estejam abertos às 

discussões relacionadas aos aspectos pedagógicos e vice-versa. 

2.3 O LUGAR DA MATEMÁTICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA 

Na tentativa de problematizar e discutir sobre o modo como se desenvolve e se 

efetiva a relação entre teoria e prática na formação do futuro professor em cursos de 

licenciatura em Matemática, uma questão se apresenta como basilar: “de que matemática 

estamos falando, quando dizemos que um professor precisa saber bem matemática para 

poder ensiná-la?” (FIORENTINI, 2013, p. 917, grifo nosso). 

Entendemos que o presente questionamento se mostra elucidativo na medida em que 

assumimos que o saber só se revela por meio de um fazer que lhe atribua significado no 

universo em que se desenvolve. Desse modo, outra questão se apresenta como decorrente da 

anterior: “que práticas formativas podem contribuir para que o futuro professor possa se 

apropriar dessa matemática fundamental para seu trabalho profissional?” 

(FIORENTINI, 2013, p. 917, grifo nosso).  

Para pensar e discutir sobre o lugar da Matemática nos cursos de licenciatura em 

Matemática, Fiorentini (2013) parte do pressuposto de que o objetivo dessa licenciatura é 

formar o profissional da Educação Matemática, e que portanto se faz necessário o 

conhecimento da prática social do educador matemático. 

Antes, porém, de discorrer sobre essa temática, selecionamos o conceito de “prática 

social” definido por Miguel, Garnica e Igliori (2002), por encontrar nesse “construto 

sociológico” uma possibilidade de iluminar as múltiplas interpretações e concepções 

atribuídas à prática do educador matemático e que produz implicações no modo de organizar 

o processo de aprendizagem profissional. 
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Chamo de prática social a toda ação ou conjunto intencional e organizado de ações 

físico-efetivo-intelectuais realizadas, num tempo e espaço determinados, por um 

conjunto de indivíduos, sobre o mundo material e/ou humano/ou institucional e/ou 

cultural, ações estas que, por serem, sempre, e, certa medida, e por certo período de 

tempo, valorizadas por determinados segmentos sociais, adquirem uma certa 

regularidade. (MIGUEL; GARNICA; IGLIORI, 2002, p. 27) 

Para caracterizar esse modo de conceber o construto sociológico “prática social”, 

Miguel traz alguns esclarecimentos: 

– certas práticas sociais, por razões que podem ser investigadas, podem ser 

altamente valorizadas em determinados momentos e não em outros; mais 

valorizadas em determinados momentos do que em outros; 

– certas práticas sociais, por razões que podem ser investigadas, podem ser 

altamente valorizadas em determinados contextos e não em outros; mais valorizadas 

em determinados contextos do que em outros; 

– nem todas as práticas num certo contexto e momento são igualmente valorizadas 

sociais realizadas; 

– não existem práticas sociais completamente desvalorizadas; para que uma prática 

social tenha existência social ela precisa ser valorizada, ainda que por pouco tempo e 

por poucas pessoas ou segmentos sociais;  

– por razões que podem ser investigadas, nem sempre os segmentos sociais que 

valorizam uma prática social são os que efetivamente a realizam ou promovem; 

– por razões que podem ser investigadas, práticas sociais podem ser efetivamente 

realizadas ou promovidas por segmentos que as desvalorizam; 

– práticas sociais não-legitimadas ou mesmo socialmente reprimidas por 

determinados segmentos sociais não são práticas desvalorizadas; pelo fato de terem 

existência, são sempre práticas valorizadas por determinados segmentos sociais; 

– todas as práticas sociais produzem saberes ou conhecimentos e/ou resinificam 

saberes e conhecimentos apropriados de outras práticas que lhe são contemporâneas 

ou não, que participam do mesmo contexto ou não. (MIGUEL; GARNICA; 

IGLIORI, 2002, p. 27-28) 

A partir desta caracterização, é possível concluir que “toda prática social comporta, 

ainda que de forma nem sempre explícita, consciente e sistemática, uma atividade educativa 

em seu interior” e, portanto, também no interior da prática social de investigação em 

Matemática (MIGUEL, 2013, p. 11). 

Nesse sentido, Fiorentini (2013) aponta para três perspectivas de prática do educador 

matemático. A primeira faz referência à prática do professor de Matemática como tendo 

caráter essencialmente prático, ou seja, trata-se de uma prática altamente valorizada nos 

momentos em que predomina o domínio do conhecimento matemático formal, assumido 

como objeto de ensino e de aprendizagem nas escolas. Essa concepção de Matemática é 

geralmente marcada pelo “paradigma do exercício e por uma abordagem mais algorítmica do 

que semântica (de produção e negociação de significados) dos procedimentos e ideias da 

matemática escolar” (FIORENTINI, 2013, p. 920). 
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O lugar da Matemática nessa concepção de prática de formação docente é central, ao 

passo que as disciplinas didático-pedagógicas ocupam lugar secundário, uma vez que 

priorizam aspectos tidos como genéricos das ciências da educação, como psicologia, 

sociologia da educação, estrutura e funcionamento do ensino etc. Ou seja, a Matemática se 

desenvolve em processos formativos sem estabelecer associações entre as práticas de ensinar 

e aprender Matemática da escola básica.  

Portanto, nessa perspectiva, a prática social do educador matemático assumida como 

eminentemente prática é valorizada em processos formativos que enfatizam a relação 

professor-aluno-conteúdo tendo por base a dimensão teórica, técnica e didática; submetendo a 

uma valorização em escala inferior àquela que enfatiza o conteúdo a dimensão pedagógica em 

que são discutidos o sentido, a relevância e as consequências do que ensinamos. Mesmo 

realizadas no mesmo contexto da formação, não possuem a mesma valorização.  

A segunda perspectiva de prática do educador matemático vai focalizar a prática de 

ensino de Matemática como campo de aplicação de conhecimentos produzidos, 

sistematicamente, pela pesquisa acadêmica. Para essa concepção de prática, a exigência vai 

centrar-se na condição primeira de possuir uma sólida formação teórica tanto em termos de 

conhecimentos matemáticos quanto das ciências educativas e dos processos metodológicos. 

Apesar de manter papel central na formação de professores, a Matemática permanece 

distanciada das práticas escolares por considerar que a aplicação desses conhecimentos “passa 

por um processo de racionalidade técnica e/ou transposição didática do saber sábio ou 

científico para o saber a ser ensinado, e finalmente em objeto de ensino, conforme teorização 

de Chevallard (1991)
3
” (FIORENTINI, 2013, p. 921).  

Deste modo, em processos formativos é possível vislumbrar uma prática social do 

educador matemático produzida por um grupo de acadêmicos/pesquisadores sem que estes 

necessariamente a realizem ou promovam.  

Conceber a prática pedagógica de Matemática como prática social é a terceira 

perspectiva adotada por Fiorentini, sendo constituída de saberes e relações complexas que 

necessitam ser estudadas, analisadas, problematizadas, compreendidas e continuamente 

transformadas, como preconizou Miguel (2013) em sua definição de prática social. Desse 

modo, a prática formativa requerida tem por exigência uma estrutura basilar fundada nas 

                                                             
3 

Fiorentini (2013) expõe que para Chevallard a transposição didática diz respeito ao trabalho que transforma 

um saber a ensinar em um objeto de ensino. Nesse processo, um conteúdo de saber que é designado como 

saber a ensinar passa por um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a ocupar um lugar 

entre os objetos de ensino. 
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múltiplas atividades profissionais do educador matemático e, portanto, produz e/ou 

ressignifica saberes provenientes de outras práticas.  

Ao descrever possibilidades para a prática do educador matemático na vertente do 

professor, do ensino ou da prática pedagógica, Fiorentini assegura a presença da Matemática 

no interior de todas as práticas, ao mesmo tempo que reconhece o potencial de mobilização 

desta em relação a outros saberes e campos disciplinares. Como decorrente desses 

entendimentos, Fiorentini conclui que a Matemática no contexto de prática social do educador 

matemático é sempre um “saber de relação” (CHARLOT, 2001, p. 80), que define a relação 

com o saber a partir de “um conjunto de imagens, de expectativas, de juízos que concernem 

ao mesmo tempo ao sentido e à função social do saber e da escola, [...] à situação de 

aprendizado e a nós mesmos”. 

A ênfase deste conceito, quando associado à Matemática, põe em evidência um saber 

em relação com o mundo (como instrumento de leitura e compreensão da realidade e de 

intervenção social) e outros sujeitos, sobretudo em situações de produção e negociação de 

significados; consigo mesmo à medida que assume uma concepção de matemática voltada 

para o ensino; nos processos de comunicação de ensino e de aprendizagem, sobretudo ao 

elaborar a tarefa, ao mediar a gestão da aprendizagem e sensibilidade com o aluno, ou de 

uso/exploração de procedimento matemático.  

Trata-se, portanto, de um conjunto de percepções e compreensão em torno da 

Matemática como objeto de ensino e aprendizagem, que vai exigir do futuro professor um 

diálogo constante com a prática profissional. Considerando-se que este não foi inserido no 

contexto da docência em sala de aula, poder-se-ia então experimentar ou exercitar essas 

percepções e entendimentos a partir da análise de observações originadas no próprio contexto 

de ensino ou narradas por professores experientes.  

Fiorentini, ao considerar a Matemática do professor como saber de relação, ao 

mesmo tempo afirma que ela difere “epistemologicamente e metodologicamente da 

Matemática do matemático acadêmico”. Segundo o autor, não se trata de defender uma 

Matemática mais simples ou superficial para o professor; ao contrário: 

[...] defendemos que o professor de matemática precisa conhecer, com profundidade 

e diversidade, a matemática enquanto prática social e que diz respeito não apenas ao 

campo científico, mas sobretudo, à matemática escolar e às múltiplas matemáticas 

presentes e mobilizadas/produzidas nas diferentes práticas cotidianas. 

(FIORENTINI, 2013, p. 924) 

Partindo deste pressuposto e considerando que o presente estudo situa-se no sentido 

de analisar possíveis relações envolvendo a Matemática escolar e a Matemática acadêmica a 
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partir do reconhecimento de que existe uma tensão entre elas, e elegendo os estudos 

produzidos por Moreira (2004) e Moreira e David (2003), utilizaremos as expressões 

‘Matemática científica’ e ‘Matemática acadêmica’ como sinônimas, para em seguida proceder 

à distinção a partir da definição assumida por Moreira: 

A matemática científica se refere à matemática como um corpo científico de 

conhecimentos, segundo a produzem e a percebem os matemáticos profissionais. E 

matemática escolar referir-se-á ao conjunto de saberes ‘validados’, associados 

especificamente ao desenvolvimento do processo de educação escolar básico em 

Matemática. Com essa formulação a matemática escolar inclui tanto os saberes 

produzidos e mobilizados pelos professores de matemática em sua ação pedagógica 

na sala de aula da escola como também resultados de pesquisas que se referem à 

aprendizagem e ao ensino escolar de conceitos matemáticos, técnicos processos, etc. 

(MOREIRA, 2004, p. 18) 

Moreira e David (2003) discutem a relação entre Matemática escolar e Matemática 

acadêmica por entenderem que a forma de conceber a primeira é essencial no processo de 

formação de professores, de modo que tal referência é entendida como uma crítica a 

Chevallard, que, em seu conceito de transposição didática, considera a Matemática escolar 

como uma versão didatizada da científica, isto é, assumindo-a como uma junção matemática 

científica + pedagogia.  

A diferença entre a expressão bipolar empregada por Chevallard e a que aparece nos 

textos de Moreira diz respeito essencialmente ao modo de conceber a Matemática escolar, 

mas Moreira (2004, p. 37) ressalta que a distinção proposta não implica distinção entre os 

polos, ou seja, “entre a matemática vista como objeto de construção científico-acadêmica e a 

matemática escolar, entendida esta como um amálgama de conhecimentos associados da 

educação escolar”. 

O entendimento da Matemática escolar como um amálgama de conhecimentos é 

portanto desconsiderado por Chevallard ao supervalorizar o saber sábio sem levar em conta 

outros saberes que compõem a formação do professor, como os conhecimentos investigados 

por Shulman (1987)
4
. Moreira e David são claros quanto à distinção das Matemáticas, ao 

mesmo tempo em que colocam a Matemática escolar e a acadêmica como duas faces de uma 

                                                             
4 

Na lista que compõe os conhecimentos especificados por Shulman podemos encontrar: conhecimento do 

conteúdo; conhecimento curricular envolvendo os programas e materiais curriculares; conhecimento 

pedagógico geral, com referência especial aos princípios e estratégias de manejo de classe e de organização, 

os quais parecem transcender o conhecimento do conteúdo; conhecimento pedagógico do conteúdo, aquele 

amálgama especial entre conteúdo e pedagogia que constitui uma forma de entendimento profissional da 

disciplina e que é especifica dos professores; conhecimento das características cognitivas dos alunos; 

conhecimento do contexto educacional, incluindo a composição do grupo de alunos em sala de aula, a 

comunidade escolar mais ampla, as suas particularidades culturais, etc.; conhecimento dos fins educacionais, 

propósitos e valores, seus fundamentos filosóficos e históricos. Ver Shulman (1987, p. 8).  
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mesma Matemática – uma forma de reverenciar a necessidade de avaliar a formação inicial, 

sem fazê-lo do lugar da Matemática acadêmica. 

Como encadeamento das ideias, a matemática escolar, para Moreira e David (2003, 

p. 11) tampouco seria uma produção autônoma em termos de produção de saberes 

profissionais. Pelo contrário, o que há de fato “são relações complexas e não dicotômicas 

entre os saberes científicos, os saberes escolares e as questões postas pela prática profissional 

docente na escola”. 

É imprescindível que se considere no processo de reformulação curricular na 

licenciatura o fato de que a Matemática escolar não “cabe” na estrutura axiomática de 

organização do conhecimento matemático que se deseja para o estudante da licenciatura e 

que, fora desse contexto, ela perde significado diante de fatos desconexos, isolados das regras 

operacionais e sem justificativas.  

Tanto a Matemática acadêmica como a escolar são partes integrantes de uma 

estrutura social ampla e diversificada. A Matemática acadêmica se desenvolve em um 

contexto distante e diferenciado da Matemática escolar, que utiliza como espaço de atuação a 

sala se aula. Assim, a diferença do contexto pode interferir na relação de dependência, de 

subordinação e de legitimidade dos saberes produzidos por cada segmento, principalmente 

quando confrontados aos objetivos impostos para a prática docente em que se configuram 

instrumentos de diferenciação como as definições, a natureza das provas e validação dos 

conhecimentos matemáticos e o modo como o erro é visto e trabalhado, entre outros aspectos. 

Desse modo, podemos inferir que as Matemáticas em questão não podem ser 

consideradas estruturas autônomas, blindadas a ações internas e externas do contexto no qual 

se inserem, entendidas “em última instância, como resultantes das práticas respectivas do 

matemático e do professor de matemática da escola” (MOREIRA; DAVID, 2003, p. 64). 

Considerando as estruturas que podem iluminar possíveis diferenças entre a 

Matemática acadêmica e a escolar, vamos nos restringir às que fazem referência à prática, às 

definições, às demonstrações e aos erros, por entender que a análise dessas estruturas pode 

contribuir para as reflexões futuras sobre o PPP da UNEB a ser analisado no capítulo 

seguinte.  

No intuito de buscar compreensões elucidativas para essas estruturas, exploramos os 

elementos mencionados, estabelecendo diferenças a partir de trechos dos textos utilizados 

como base para este estudo. 
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Diferenças na prática: conforme explicitado por Fiorentini (2005) e já mencionado 

no corpo deste trabalho, cada professor constrói seu ideário pedagógico a partir de 

pressupostos teóricos e de sua reflexão sobre a prática. Para Moreira e David (2003, p. 64): 

A prática do matemático se caracteriza pela produção de resultados originais de 

“fronteira”. Os níveis de generalidade e de abstração em que se colocam as questões 

em todos os ramos da matemática científica atualmente fazem com que a ênfase em 

estruturas abstratas, o processo rigorosamente lógico-dedutivo e a extrema precisão 

na linguagem
5
 sejam, entre outros, valores essenciais associados à visão que o 

matemático constrói em relação ao conhecimento matemático. 

Em contrapartida, a prática do professor de Matemática da escola básica se 

desenvolve num contexto educativo, o que leva, segundo Moreira (2004), a uma visão 

fundamentalmente diferente, em que a natureza dos objetos matemáticos estudados está 

associada aos princípios, às definições, às justificativas e argumentações, aos métodos e aos 

resultados da Matemática escolar. 

Diferenças na definição e nas demonstrações: as demonstrações e as definições, ao 

mesmo tempo que se impõem como elementos importantes, tanto para a Matemática científica 

utilizada no processo de formação de professor, como no desenvolvimento da Matemática 

escolar, em sala de aula, apresenta em seu bojo características que versam sobre uma 

utilização com fins bastante diferenciados, conforme esclarecimentos de Moreira (2004, p. 

30-31):  

Vemos, assim, que no caso das definições ocorre algo semelhante ao que já 

observamos a respeito das demonstrações: o forte condicionamento imposto à 

prática escolar pelas características de ensino e de aprendizagem escolar tende a 

favorecer um modo mais flexível de caracterização dos objetos matemáticos, muitas 

vezes através de referências descritivas ou de imagens intuitivas, no lugar de 

definições formais. Mesmo porque a definição formal parece não desempenhar, 

entre os estudantes, um papel muito significativo no processo de construção do 

conceito a que ela se refere. 

Neste caso, a existência de uma estrutura axiomática acaba por servir de fundamento 

para as provas que se desenvolvem fundadas nas definições, teoremas e postulados que foram 

anteriormente estabelecidos. Ou seja, para a Matemática científica a definição expressa que: 

[...] o objeto é (como objeto matemático), e ainda que o objeto esteja teoricamente 

bem definido, a definição não o descreve, não nos explica o que ele é, não nos 

permite apreendê-lo, apenas o constitui como objeto matemático [...], enquanto do 

ponto de vista do processo de aprendizagem, o conhecimento do objeto pelo 

estudante parece se desenvolver através da construção de uma espécie de mosaico de 

representações pessoais desse objeto (não necessariamente livre de inconsistências), 

o qual pode ou não conter a definição formal como uma de suas peças. (MOREIRA, 

2004, p. 30-31) 

                                                             
5 

A importância dessa linguagem é que ela permite aos matemáticos, falar de relações entre objetos cuja 

natureza é completamente indeterminada: são pura e simplesmente elementos de conjuntos considerados 

como objetos primitivos de uma teoria axiomática (DIEUDONNÉ, 1990). 
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No caso da Matemática escolar, o autor esclarece que as definições e demonstrações, 

embora sempre presentes, estão submetidas a dois elementos que modificam 

significativamente seu papel: a validade e a compreensão. Nesse caso, a partir desses 

elementos os sentidos também se renovam, buscando para tanto uma adequação aos interesses 

próprios desta matemática.  

O primeiro elemento se refere ao fato de que a “validade” dos resultados 

matemáticos a serem discutidos no processo de escolarização básica não está posta 

em dúvida, ao contrário, já está garantida, a priori, pela própria matemática 

acadêmica [...]. 

O segundo elemento sempre presente no cenário educativo — refere-se à 

aprendizagem e, portanto, ao desenvolvimento de uma prática pedagógica visando à 

compreensão do fato, à construção de justificativas que permitam ao aluno utilizá-lo 

de maneira coerente e conveniente na sua vida escolar e extraescolar. (MOREIRA, 

2004, p. 24-25) 

O que colocamos em questão nessa abordagem está longe de qualquer tentativa de 

valorização de um segmento frente ao outro, mas envolve o entendimento das peculiaridades 

de cada elemento em seu campo de atuação; o domínio de ambos em situações que a princípio 

parecem extremas vai exigir uma habilidade na argumentação dos fatos e na condução não só 

de uma aprendizagem, mas na produção de novos saberes que emergem dos momentos em 

que fatos e procedimentos são justificados e validados.  

De todo modo, Moreira resume o papel das demonstrações na Matemática acadêmica 

afirmando que este “refere-se à inscrição de um determinado resultado entre os aceitos como 

verdadeiros pela comunidade científica”, enquanto na Educação Matemática escolar a 

demonstração desempenha papéis essencialmente pedagógicos, tais como:  

Contribuir para a construção de uma visão da disciplina na qual os resultados não 

sejam tomados como dados arbitrários, mas elementos de saber social construídos e 

aceitos como válidos através de negociação e argumentação; desenvolver a 

capacidade de argumentação. (MOREIRA, 2004, p. 28) 

Diferenças no erro: Moreira argumenta que para a comunidade científica o erro é um 

fenômeno lógico que expressa uma contradição com algum fato já estabelecido como 

verdadeiro, enquanto para a Matemática escolar, é importante pensar o erro como um 

fenômeno psicológico que envolve aspectos diretamente relacionados ao desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem.  

Brousseau (1997 apud MOREIRA, 2004), ao apresentar a teoria dos obstáculos 

epistemológicos, afirma que alguns tipos de erros não são somente consequência de 

ignorância, de incerteza ou do acaso, mas resultam de conhecimentos que foram bem 
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sucedidos anteriormente, mas que agora se revelam falsos ou inadequados, sendo o erro um 

componente do significado de um conhecimento adquirido. 

Moreira sintetiza assim os entendimentos a respeito dos erros: 

Vê-se, assim, que o erro desempenha, na matemática escolar, um papel positivo 

importante, fornecendo elementos tanto para o planejamento como para execução 

das atividades pedagógicas em sala de aula. Para a matemática científica, por outro 

lado, embora também muito importante, é essencialmente negativo, indicando 

(temporária e definitivamente) a inadequação ou a falsidade de resultados, 

argumentações, formas de raciocínio, etc. (MOREIRA, 2004, p. 35) 

Em suma, pode-se dizer que o estudo dos erros oferece uma contribuição efetiva para 

a Matemática escolar “ao proporcionar condições para que o processo de ensino se 

desenvolva a partir dos conhecimentos e estratégias vigentes entre os estudantes, explorando 

didaticamente as suas eventuais limitações” (MOREIRA, 2004, p. 35). 

Entendemos que no ambiente escolar existe uma riqueza de conhecimentos e 

entendimentos que podem ser assimilados pelo professor por meio de uma observação e da 

habilidade na condução dos problemas, e que podem ser incorporados à sua prática cotidiana. 

Não se trata, porém, de uma ação específica do professor em sala de aula, mas também pode 

ser desenvolvida pelos estudantes da licenciatura, fazendo uso de discussões sobre produções 

originadas na escola básica e tornando-se sujeitos de análise e discussões para a resolução de 

problemas utilizando o repertório de conhecimentos acumulados ao longo de sua trajetória 

estudantil e de experiências de vida. 
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CAPÍTULO 3 – O CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DA UNEB 

Considerando o tema desta tese, apresento neste capítulo, um estudo sobre a 

organização curricular do curso de licenciatura em Matemática da UNEB, em que traço um 

breve panorama histórico sobre a formação inicial de professores de Matemática no Brasil 

como forma de entendimento dos percursos nos quais essa formação foi sendo constituída. 

Procuramos situar a formação de professores no contexto das pesquisas, no intuito de revelar 

contribuições para compor o quadro de referência para análise e discussão das propostas 

apresentadas no PPP. 

3.1 PERCURSO HISTÓRICO  

A criação de cursos superiores com o objetivo de formar professores para atuar na 

educação básica é uma realidade recente no Brasil. A formação desses profissionais tem início 

apenas na década de 1930, a partir do decreto-lei 1.190, de 4 de abril de 1939, que deu 

organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, passando 

assim a ser considerada referência para as demais escolas de nível superior.  

O paradigma resultante deste decreto se estendeu para todo país compondo o modelo 

que ficou conhecido como “esquema 3+1”, adotado na organização dos cursos de 

licenciatura: em que os cursos eram integralizados em três anos, quando o estudante recebia o 

grau de bacharel e, para ministrar as disciplinas que compunham os currículos das escolas 

secundárias, era necessário realizar o curso de Didática, com duração de um ano. Portanto, o 

bacharelado tinha uma formação de três anos; entretanto, para a licenciatura, a exigência era 

de quatro anos, submetida num primeiro momento aos condicionantes curriculares do curso 

de bacharelado. 

A implementação desse modelo revela a licenciatura em uma posição secundária 

quando confrontada a outras graduações, além de contribuir para que a formação de 

professores seja considerada uma atividade de categoria inferior, sem prestígio e com caráter 

de terminalidade, uma vez que sua efetivação só aconteceria na etapa final do curso. Pereira 

(1999) critica esse modelo de formação do professor considerando as dualidades que 
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ocasiona, como “a separação entre teoria e prática na preparação profissional; a prioridade 

dada a formação teórica em detrimento da formação prática; a concepção de prática como 

mera aplicação da teoria” (p. 112). 

Segundo Marcatto (2012), a concepção corrente era a de que os professores nasciam 

prontos para ensinar, bastando apenas conhecer bem o conteúdo a ser ensinado, e que “ensinar 

a ensinar” constituía-se como algo desnecessário, uma vez que o entendimento corrente era de 

que se aprende a ensinar com a prática. A ausência de programas pré-definidos e de uma 

literatura específica para as disciplinas de Didática são entendidas pelo autor como uma 

provável justificativa para essa concepção.  

Ferreira (2011) analisou um programa de ensino da disciplina Didática Especial da 

Matemática, no curso de licenciatura em Matemática da USP, para o ano de 1954, no qual 

havia o registro de dois momentos: no primeiro versavam as questões de cunho teórico, 

enfatizando a natureza da matemática como domínio de conhecimento e, no segundo, 

questões práticas da disciplina e orientações para a realização dos estágios de observação e 

regência pelos licenciandos nas escolas. Desse modo, o currículo formativo posto em posição 

dominante para os professores da escola secundária é aquele centrado nos conteúdos 

culturais-cognitivos
6
, dispensada qualquer preocupação com o preparo pedagógico-didático

7
. 

Entre as décadas de 60 e 70, novos desdobramentos marcaram a formação dos 

professores em cursos de licenciatura como o parecer 292/62, do Conselho Federal de 

Educação (CFE) que estabeleceu o currículo mínimo dos cursos de licenciatura, mas ainda 

com base nas disciplinas básicas dos cursos de bacharelado. O parecer determina que a 

formação do licenciando deve incluir estudos que promovam a aproximação com a formação 

docente, com o aluno e o método de ensino, e para tanto especifica as disciplinas que vão 

compor o grupo das disciplinas pedagógicas obrigatórias. O decreto-lei 5692/71, prevê a 

formação de professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta, com três anos de 

duração, ou plena, com quatro anos cursados, dando início ao dualismo professor e 

especialista.  

Submetida a inúmeras críticas, cada vez mais o curso de licenciatura era confrontado 

com solicitações de extinção das licenciaturas curtas, polivalentes e parceladas e a não 

autorização da criação de novos cursos. Pires (2002b, p. 15) destaca que o principal problema 

da licenciatura discutido nesse período era: 

                                                             
6 

O modelo dos conteúdos culturais-cognitivos considera que a formação do professor se esgota na cultura 

geral e no domínio específico da área de conhecimento correspondente à disciplina que vai lecionar. 
7 

O modelo pedagógico-didático considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com 

o efetivo preparo pedagógico-didático. 
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A dicotomia “teoria e prática” que tinha como reflexo a separação entre alunos do 

bacharelado e da licenciatura, a separação entre disciplinas de conteúdo específico e 

pedagógico e o distanciamento entre a prática acadêmica e as questões colocadas 

pela prática docente nas escolas. 

Paralelamente a esse ordenamento legal, nos anos de 1980, desencadeia-se um amplo 

movimento pela reformulação dos cursos de licenciatura, com a criação do Grupo de Trabalho 

8 – Formação de Professores – da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED) com o intuito de ser um espaço de debate e discussão sobre a 

organização e o desenvolvimento dos cursos de licenciatura em nível nacional 

(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001). 

A década de 90 se caracteriza pela valorização do professor reflexivo que investiga e 

reflete sobre sua própria prática docente. Trata-se de uma preocupação que decorre dos 

estudos realizados por Schön junto a diferentes profissionais, revelando que a formação 

mediante um currículo apenas prescritivo não oferecia uma formação suficiente para 

resolverem situações cotidianas inesperadas (DUTRA, 2010).  

Assim, em 1996, mais uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) 9394/96 vem propor uma reforma na formação de professores, ao atribuir 

autonomia aos cursos de licenciatura para a organização de suas configurações curriculares, 

de acordo com a especificidade de instituição de ensino superior. As novas propostas 

curriculares elaboradas devem romper com o modelo da racionalidade técnica, prevendo para 

tanto, uma prática entendida como eixo dessa formação.  

Ao mesmo tempo, “esse novo modelo de formação prevê que do envolvimento com 

a realidade prática deverão originar-se problemas e questões que serão levados para discussão 

nas disciplinas teóricas” (DUTRA, 2010, p. 58). Outro ponto que merece destaque diz 

respeito à organização dos blocos de conhecimentos específicos e pedagógicos, que não mais 

serão apresentados separadamente ou acoplados e sim concomitantes e articulados. Espera-se 

que “o profissional competente atue refletindo na ação, criando uma nova realidade, 

experimentando, corrigindo e inventando através do diálogo que estabelece com essa mesma 

realidade” (PÉREZ-GÓMEZ, 1992, p. 110).  

Na confluência das necessidades de implementação e regulamentação da legislação, 

tendo em vista a organização dos cursos para a formação de professores da educação básica e 

em atendimento a essas exigências, em 2002, o Conselho Nacional de Educação publica a 

resolução CP 1/2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de 

professores da educação básica. Em seu art. 5º, a resolução faz referência ao projeto 

pedagógico dos cursos de formação de professores, afirmando:  
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Art. 5º: O projeto pedagógico de cada curso, considerando o artigo anterior, levará 

em conta que: 

I. A formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na 

educação básica; 

II. O desenvolvimento das competências exige que a formação contemple 

diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor; 

III. A seleção de conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-

se por ir além daquilo que os professores irão ensinar em diferentes etapas da 

escolaridade; 

IV. Os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de 

modo articulado com suas didáticas específicas. (BRASIL, 2002a, p. 2) 

Uma consequência das novas diretrizes foi que os cursos de licenciatura tiveram que 

promover a reformulação dos seus projetos pedagógicos de modo a voltar-se às características 

particulares da própria licenciatura. No caso do curso de licenciatura em Matemática não é 

diferente. As deliberações produzidas pela legislação exigem que os cursos promovam a 

reformulação de seus currículos, tendo por base a diferenciação que deve existir entre os 

programas de curso de bacharelado e licenciatura, já que seus objetivos diferem. 

Essa incursão histórica traz algumas revelações. Uma delas é a luta entre dois 

modelos diferentes de formação dos professores: de um lado, desenvolve-se um modelo para 

o qual a formação dos professores tem por fundamento o domínio específico dos conteúdos 

referentes à sua área de atuação; do outro, o entendimento e aceitação de que a formação de 

professores necessita assegurar, além da formação específica na área em que vai atuar, uma 

preparação didático-pedagógica, sem a qual não “estará em sentido próprio, formando 

professores” (SAVIANI, 2009, p. 149).  

Outra revelação importante é a dualidade entre teoria e prática que, além de histórica, 

se materializa nos conflitos entre conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos, 

entre especialistas e professores, entre conteúdo e método, e parece confirmar, quando 

confrontado ao que se vivencia neste novo século, a força de uma tradição: 

[...] e de uma visão sobre um modelo formativo de professores que se petrificou no 

início do século XX e que mostra dificuldades de inovar-se. O esquema de formação 

híbrido que se consolidou historicamente no país, desde a origem das licenciaturas, 

postas como adendo dos bacharelados, mostra-se quase impermeável à construção 

de concepções específicas para a formação de professores tendo a educação e seus 

aspectos fundamentais como eixo curricular básico. (GATTI, 2013, p. 39) 

Portanto, esse resgate histórico da formação de professores em curso de licenciatura, 

esclareceu a questão da persistência do conflito “teoria versus prática”, contribuindo para o 

entendimento das dificuldades a ser enfrentadas quando da possibilidade de vislumbrar esse 

envolvimento na construção da proposta curricular de curso de licenciatura em Matemática. 
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3.2 AS LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA 

As licenciaturas são cursos que, pela legislação, têm a função de formar professores 

para a educação básica e, apesar de haver uma oferta maior nas instituições privadas, é para as 

instituições públicas que se direcionam as críticas mais contundentes sobre a qualidade da 

formação oferecida e o fracasso da educação básica. As novas exigências colocadas ao 

trabalho do professor caracterizam os cursos de licenciatura como aqueles que não vêm 

oferecendo aos licenciandos os conhecimentos e habilidades necessários para enfrentar os 

desafios da docência. Assim, é colocada em discussão a atuação da universidade na formação 

docente.  

É nessa perspectiva discursiva que a área da Educação Matemática adquire 

significados de renovação e inovação, de modo que a formação de professores aparece 

relacionada à proposta de: reavaliação de conteúdos e metodologias, construção de currículos 

com eixos em práticas e experiências, uso de tecnologias, busca da articulação entre o ensino 

e a pesquisa, e diálogo entre teoria e prática, como refinamento das orientações dos 

professores da área de Matemática para a condução dos conteúdos matemáticos. Enfim, são 

reflexos de experiências que vêm contribuir para instituir a figura do “educador matemático, 

do professor-pesquisador em sala de aula, do professor-transformador do ensino de 

matemática, do novo profissional” (CARNEIRO, 2000, p. 9). 

As reformas brasileiras no que se refere, especificamente, à área de Matemática, 

assinalam uma mudança de identidade profissional docente, em que o professor passaria a 

conceber a Matemática como parte integrante do cotidiano de seus alunos e a relacioná-la 

com outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2001a,b,c). 

Para ser um bacharel é suficiente ter uma sólida formação técnico-formal da 

Matemática, mas a tarefa a ser desenvolvida pelo professor ultrapassa a dimensão do saber 

matemático, envolvendo uma série de outros conhecimentos necessários à ação docente. Ser 

capaz de promover e conduzir ações apoiadas na relação teoria e prática é uma característica 

estritamente associada à docência. 

Questões como o distanciamento entre a universidade e os sistemas de ensino da 

educação básica, a dualidade entre formação específica e formação pedagógica, e uma 

concepção mais acadêmica de professores formadores compõem o quadro de dificuldades 

para a introdução de inovações nos cursos e reafirmam, dentre outros, os problemas 

associados à falta de articulação entre teoria e prática. 
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Por isso, as características desejadas para o licenciando em Matemática apontam para 

uma visão que “envolve seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades”, como também a “visão de contribuição que a aprendizagem da matemática pode 

oferecer à formação dos indivíduos para o exercício da cidadania”, conforme explicitado na 

resolução (BRASIL, 2001c, p. 3). O sentido aqui defendido é de que essas características se 

desenvolvem a partir do envolvimento do licenciando com a matemática do educador 

matemático. 

Encontramos, com frequência, na formação de professores dois grupos bem 

definidos: os matemáticos e os educadores matemáticos, cada qual com suas expectativas e 

concepções sobre o ensino de matemática. Muito embora esses dois grupos tenham em 

comum a Matemática, suas práticas profissionais são distintas, ou seja, a produção do 

matemático acontece por meio de processo hipotético-dedutivo, enquanto a perspectiva do 

educador matemático é o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para a 

formação integral, humana e crítica do professor e aluno (FIORENTINI; LORENZATO, 

2006). 

Assim, a licenciatura em Matemática visa formar o profissional da educação 

Matemática e dentre as múltiplas interpretações e concepções de prática do educador 

matemático, Fiorentini (2009) destaca os seguintes entendimentos: a prática do professor de 

Matemática é essencialmente prática, a prática de ensino como campo de aplicação de 

conhecimentos produzidos pela pesquisa, e a prática pedagógica entendida como prática 

social.  

Refletindo sobre esses caracteres podemos inferir que a Matemática e a educação 

Matemática têm objetos distintos de estudo. Enquanto para os matemáticos “a atividade de 

pesquisa é o elemento que define sua identidade profissional” (MIGUEl; GARNICA, 2002, p. 

13), os educadores matemáticos tendem a “colocar a matemática a serviço da educação 

(ensino), priorizando portanto esta última, mas sem estabelecer uma dicotomia entre elas” 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 4).  

A pesquisa de Gatti e Nunes (2009) sobre as características dos cursos de formação 

de professores apontam indicadores relevantes sobre os cursos de licenciatura em Matemática. 

Ao analisar os dados, a pesquisa considerou a existência, de três tipos de cursos de 

licenciatura em Matemática: aqueles que investem em formação específica de Matemática, e 

se aproximam dos cursos de bacharelado; os que investem em uma formação básica de 

Matemática e algumas disciplinas pedagógicas; e os que oferecem uma formação específica 
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de Matemática, em atendimento a legislação atual, acrescida de disciplinas atribuídas às áreas 

de Educação e Educação Matemática. 

A identificação dessas tipologias se aproxima do que Fiorentini (2013) denominou 

para a formação de professores, de “uma quase tricotomia entre: a formação matemática, a 

formação didático-pedagógica e a prática profissional” (p. 933, grifo do autor). Assim, os 

cursos de licenciatura em Matemática estão formando profissionais com perfis diferenciados 

do esperado pelas diretrizes, e consequentemente, desencadeando uma postura diferenciada 

para a prática pelos licenciados, justificada pela concepção do curso ao qual esteve submetido.  

Segundo Gatti e Nunes (2009), os licenciados dos cursos que investem em uma 

formação matemática mais profunda, talvez não se sintam preparados para enfrentar as 

situações de sala de aula, que não se restringem apenas ao saber matemático. Já os 

licenciados, com formação pedagógica desconexa da formação específica em Matemática, são 

forçados a encontrar as inter-relações entre essas formações. Já os licenciados que têm uma 

formação mais profunda em Educação Matemática, puderam participar de experiências mais 

contextualizadas e significativas para a construção de sua prática pedagógica. 

Nessa perspectiva, o foco adotado pelos cursos produz diferenças expressivas, 

deixando em evidência que a formação pedagógica do profissional da educação, tendo por 

base a articulação entre teoria e prática, “é um verniz, apêndice ou complemento de sua 

formação técnico-científica” (MIGUEL, 1997, p. 1). É observada também, uma redução da 

carga horária útil dos cursos de licenciatura voltada a processos formativos profissionais, 

teóricos e práticos, de fundamentos e metodologias. Tal redução se faz via um conjunto de 

atividades vagamente descritas nos currículos como atividades culturais, estudos 

independentes, atividades complementares, etc.  

As pesquisas revelam uma preocupação na formação inicial com o domínio do 

conteúdo matemático, aqui entendido como um acúmulo de fatos, regras, procedimentos e 

teoremas, considerando que o professor é o único detentor desse conhecimento, desenvolvido 

por meio de um conjunto de técnicas e procedimento didáticos, com uma visão empírica e 

instrumental. 

Desse modo, entendemos que a questão central aqui colocada é a visão segmentada 

de teoria e prática adotada pelos cursos, de tal modo que, em alguns momentos é possível 

reconhecer a valorização excessiva da teoria, resumindo-a a conhecimentos específicos, 

relegando o papel da prática como fonte de conteúdo. Por outro lado, reconhecemos uma 

exaltação aos conhecimentos pedagógicos, sem considerar a necessidade de reflexão sobre os 

aportes teóricos durante a organização e análise das práticas.  
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Na busca para superar essa visão reducionista da teoria e prática, destacamos o 

princípio metodológico explicitado no parecer CNE/CP 9/2002, quando estabelece que: 

Todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, [...] sua aplicação 

não exige uma resposta definitiva sobre qual dimensão – a teoria ou a prática – deve 

ter prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação do 

professor. (BRASIL, 2001a, p. 56) 

A leitura desse trecho revela não somente o propósito de integrar teoria e prática, 

como também de assegurar a cada instituição a flexibilidade necessária para a elaboração do 

projeto pedagógico capaz de tornar possível consolidar essa intenção. Uma importante 

contribuição para esse segmento foi a publicação do documento Subsídios para a discussão 

de propostas para os cursos de licenciatura em Matemática (SBEM, 2003), elaborado a partir 

das discussões ocorridas durante o I Fórum Nacional de Licenciatura em Matemática em 

2002. A importância desse documento se sustenta não apenas no objetivo de colaborar com as 

instituições de ensino superior na reestruturação do currículo da licenciatura em Matemática, 

mas na indicação de que a Educação Matemática já tem disponível um repertório de 

experiências e produções acadêmico-científicas que permitem estabelecer a configuração de 

um curso de formação de professores de Matemática. 

A SBEM (2003) defende como princípio formativo a ser considerado ao delinear o 

perfil do professor de Matemática: 

[...] a capacidade de desenvolver papéis onde além de conceber a Matemática como 

um conhecimento formal, dedutivo, essa concepção avance no sentido que associá-la 

a uma atividade humana; que estimule a interação dos componentes formal, 

algorítmico e intuitivo, mas que também seja capaz de criar e desenvolver tarefas e 

desafios que estimulem os alunos a organizar e analisar informações, resolver 

problemas e construir argumentos lógicos; que desenvolva estratégias para que seus 

alunos tenham oportunidade de comunicar ideias matemáticas, utilizando para tanto, 

diferentes representações semióticas para uma mesma noção Matemática, usando e 

transitando por representações gráficas, simbólicas, numéricas, entre outras. (p. 7) 

O desenvolvimento dessas, e outras competências profissionais pressupõe que o 

currículo dos cursos de licenciatura em Matemática se estruture com base em diferentes 

âmbitos de conhecimentos (psicológico, sociológico, tecnológico, de sistemas de ensino, etc.) 

e não apenas naqueles conhecimentos que fazem referência ao conhecimento matemático. 

Nesse sentido, Gatti (2013, p. 39) esclarece: 

[...] a concepção tradicional de formação inicial de profissionais apenas como 

propedêutica, em forma teórica dissociada da experiência e conhecimentos 

adquiridos pela experiência de trabalho, não responde às necessidades de renovação 

profissional que a contemporaneidade coloca. 

Ao “prever situações didáticas em que os futuros professores coloquem em uso os 

conhecimentos aprendidos”, ao mesmo tempo que “possam mobilizar outros, de diferentes 
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natureza e oriundos de diferentes experiências”, a exigência que se faz é de que essas 

atividades aconteçam em meio ao uso dos espaços revelados na configuração dos eixos 

articuladores, percorrendo assim, “o interior das áreas ou disciplinas em tempos e espaços 

específicos e nos estágios a serem feitos nas escolas de educação básica” (BRASIL, 2001c, p. 

57). 

A constituição desses eixos põe em evidência diversos espaços em que a prática pode 

e deve ser trabalhada, acrescida da exigência de que todos os procedimentos aconteçam por 

meio de reflexões coletivas. Mediante esse procedimento, alcança-se o movimento de 

“transpor o conhecimento sobre o ensino e aprendizagem para o conhecimento na situação de 

ensino e aprendizagem”, tendo por base como princípio metodológico que “todo fazer implica 

uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize” 

(BRASIL, 2001c, p. 56). Ao considerar que as fontes de conhecimentos dos licenciandos são 

resultantes de experiências variadas, inclui-se também o entendimento de que a formação do 

professor não tem início com o curso de licenciatura. É preciso romper com a concepção de 

que existe um recipiente vazio a ser preenchido, preferencialmente, com os conhecimentos 

acadêmicos produzidos pela área. Pelo contrário, ao ingressar na universidade o estudante 

carrega muitas crenças sobre o ensino, a aprendizagem e o trabalho do professor.  

Na sua história de vida, “o aluno já passou por um longo processo de aprendizagem 

escolar” em que construiu para si “uma imagem dos conceitos matemáticos”. Entretanto, 

muitos professores formadores não dispõem de referências profissionais relativas aos 

conhecimentos matemáticos que são trabalhados nesse campo de escolaridade, e muito menos 

sobre o modo como se desenvolve o cotidiano escolar. Desse modo, além da possibilidade de 

interferir na aproximação do licenciando com seu campo de atuação profissional, “a formação 

do matemático demanda o aprofundamento da compreensão dos significados dos conceitos 

matemáticos, a fim de que ele possa contextualizá-la adequadamente” (BRASIL, 2001c, p. 4). 

Existem outras crenças dos professores de Matemática que devem ser analisadas e 

trabalhadas nos cursos de formação como a que associa Matemática a um dom ou, na melhor 

das hipóteses, a ser geneticamente dotado de qualidades que permitam aprender Matemática. 

Acrescenta-se também a crença de que os alunos só podem resolver problemas que já 

conhecem, pois já viram um modelo, podendo assim tomá-lo como base, ou seja, essa crença 

elimina a premissa de que a situação-problema é o ponto de partida para a atividade 

matemática, e não o conceito a ser estudado.  

Incluir as concepções dos licenciandos na construção do conhecimento prático, 

implica (re)desenhar algumas propostas e procedimentos vigentes nos cursos de licenciatura, 
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favorecendo por meio de uma relação intrínseca com a teoria que se dê sentido e significado à 

Matemática escolar.  

O movimento atual nos cursos de licenciatura recebe destaque nas discussões devido 

ao número insuficiente de profissionais formados e, para pensar em aspectos da evasão, 

retenção e expectativas, a pesquisa de Gatti (2009) apresenta discussões e dados sobre as 

condições de oferta e características desses cursos, sintetizados no Quadro 4 abaixo, 

respeitando as categorias eleitas na pesquisa. Porém, ficaremos restritos às informações que 

podem contribuir para reflexões futuras. 

 

Quadro 4. Pesquisa sobre formação de professores: 2001-2006. 

Contexto dos cursos de licenciatura 

Índice de oferta pela universidade 52% 

Índice de matricula 40% 

Índice de concluintes 24% 

Fonte: ENADE 2005 

 

Observando o crescimento relativo dos cursos de formação de professores, verificou-

se que a oferta de cursos de licenciatura teve um aumento menor, cerca de 52%, porém o 

crescimento proporcional de matrículas ficou bem aquém, com um aumento na ordem de 

40%. O que chama mais atenção são os baixos índices de concluintes, que atingem a taxa de 

24%, justificando assim, mesmo que sob um contexto geral, a redução na oferta de 

professores de Matemática.  
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Quadro 5. Pesquisa sobre formação de professores – ENADE 2005. 

Características dos licenciandos 

Categorias  Resposta  % 

Principal razão da escolha na licenciatura Quero ser professor 48,6% 

Licenciando segundo faixa etária Até 24 anos 51,2% 

Licenciando renda mensal da família De 3 a 10 salários mínimos 51% 

Escolaridade dos pais Ensino fundamental de 1ª a 4 ª série 39,5% 

Tipo de ensino médio concluído Comum ou de educação geral no ensino regular 57,9% 

Tipos de material utilizado no curso 
Apostilas e resumos 33,1% 

*Artigos e periódicos 1,6% 

 

 

A construção da categoria ‘Características do licenciando’ se mostra importante, pois 

além de possibilitar a compreensão dos sujeitos, ela tem “peso sobre a aprendizagem e seus 

desdobramentos na atuação profissional” (GATTI, 2009, p. 1361). O licenciando revelado é 

jovem, não fez uma escolha aleatória, isto é, quer ser professor, porém, carrega uma 

escolarização constantemente questionada quanto à qualidade de seu produto. Na categoria 

‘Tipo de material utilizado’, a referência aos artigos e periódicos comparece em percentual no 

mínimo preocupante, pondo em evidência a fragilidade das pesquisas nesses cursos. 

Diante dos problemas que circundam a formação de professores em Matemática e 

que foram levantados nesse texto, entendemos que argumentar em favor de uma mudança que 

inclua uma nova organização do trabalho docente não é uma tarefa de fácil realização, muito 

menos, isolada do contexto de mudanças e avanços produzidos nessa área. Nesta perspectiva, 

encontramos nos Fóruns Nacionais e Estaduais, um espaço de diálogos e reflexões sobre o 

ensino de Matemática no país, em particular no estado da Bahia, trazendo contribuições para a 

melhoria da qualidade do ensino de Matemática.  

Para esse campo, os Fóruns contribuem como espaço em que são compartilhados os 

conhecimentos sobre as mudanças nas diretrizes curriculares e seus desdobramentos na 

própria organização dos cursos, os desafios que se apresentam e demandas da comunidade 

acadêmica e da sociedade.  

O Fórum Nacional de Licenciaturas em Matemática é um evento promovido pela 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e coordenado pelo Grupo de Trabalho 

de Formação de Professores que Ensinam Matemática (GT7) da SBEM. O evento tem como 

objetivos: debater a formação de professores nos cursos de licenciatura em Matemática; 

refletir sobre políticas e práticas de formação de professores; debater as temáticas sugeridas 

pelos fóruns estaduais, bem como formular e comunicar propostas junto ao Ministério da 

Educação e à sociedade. O evento mobiliza profissionais formadores que atuam nos cursos de 
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Matemática, pesquisadores que investigam a formação de professores de Matemática, 

estudantes de pós-graduação, alunos do curso, professores de Matemática que atuam no 

ensino superior e/ou na educação básica. O Quadro 6 apresenta a trajetória dos Fóruns 

Nacionais, com suas respectivas temáticas. 

 

Quadro 6. Fóruns Nacionais de Licenciatura em Matemática. 

Ano Evento Instituição Tema 

2002 I Fórum Nacional 

de Licenciatura 

em Matemática 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

Currículos de Matemática para a educação básica no Brasil e 

a formação de professores. 

2007 II Fórum 

Nacional de 

Licenciatura em 

Matemática 

Universidade 

Estadual de 

Campinas 

Implementação dos cursos de licenciatura em Matemática, 

decorrentes das Diretrizes Curriculares para a Formação do 

Professor da Educação Básica (Parecer CNE/CP 9/2001) e as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Matemática (Parecer 

CNE/CES 1.302/2001). 

2009 III Fórum 

Nacional de 

Licenciatura em 

Matemática 

Universidade 

Católica de Brasília 

Formação de professores nos Institutos Federais de Ciência, 

Educação e Tecnologia (IFET) e na educação a distância 

(EAD) 

2011 IV Fórum 

Nacional de 

Licenciatura em 

Matemática 

Universidade de 

São Paulo 

"Os (des)caminhos da licenciatura em Matemática no Brasil" 

2014 V Fórum 

Nacional de 

Licenciatura em 

Matemática 

Universidade 

Estadual de 

Londrina 

Problemas e desafios contemporâneos para os cursos de 

formação inicial de professores de Matemática. A ênfase das 

problemáticas se refere ao perfil docente, ao material 

didático, à prática de ensino, ao estágio supervisionado e a 

profissionalização e carreira docente. 

Fonte: SBEM 

 

No cenário de contribuições para o desenvolvimento da Educação Matemática, o 

estado da Bahia desponta com grandes contribuições e atitudes inovadoras a exemplo da 

organização do I Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática, realizado em Salvador no 

ano de 1955, sob a responsabilidade da professora Martha Dantas. O estado também foi 

pioneiro quando da organização do encontro regional de Educação Matemática e do primeiro 

EBEM, que ocorreu no ano de 1986, coordenado pela professora Adelaide Reis Mendonça. A 

comunidade de educadores matemáticos também registra contribuições no campo da História 

da Matemática, com pesquisas de André Luís Mattedi Dias, e o pioneirismo do pesquisador 

Dionei da Rosa na Modelagem Matemática.  

Em meados de 2003, a SBEM realizou em Salvador o I Seminário Nacional de 

Licenciaturas em Matemática, na Universidade Católica de Salvador (UCSAL), criando um 

importante espaço de articulação, integração e debate da comunidade de educadores 

matemáticos. Neste momento foram discutidas e elaboradas propostas para os cursos de 
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licenciatura em Matemática no país. Como produto final deste trabalho foi elaborado o 

documento “Subsídios para a discussão de propostas para os cursos de licenciatura em 

Matemática: uma contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática”. 

Desse modo, ao considerar os Fóruns Regionais de Licenciatura em Matemática, 

vamos, portanto, destacar àqueles realizados no estado da Bahia, por ser o locus desta 

pesquisa, tanto geograficamente como na referência para a instituição escolhida. O Quadro 7 

apresenta a trajetória dos Fóruns baianos realizados no período de 2006 a 2016, com os locais 

de realização e as temáticas que subsidiaram os trabalhos. 

 

Quadro 7. Fóruns Regionais de Licenciatura em Matemática. 

Ano Evento Local Tema 

2006 I Fórum  UESC Repensando a formação do professor de Matemática 

2008 II Fórum  UNEB/Campus IX (Re)definindo os rumos para a formação de professores de 

Matemática na Bahia. 

2010 III Fórum  UNEB/Campus VI Concepções e práticas curriculares: integrando sujeitos, saberes 

e disciplinas. 

2012 IV Fórum  UNEB/Campus VII Docência universitária: o papel do professor de matemática nas 

licenciaturas 

2014 V Fórum  Instituto Anísio 

Teixeira/IAT 

As licenciaturas diante das novas perspectivas para a formação 

do professor de Matemática 

Fonte: SBEM-BA 

 

De maneira geral, as propostas desses fóruns enfatizam as necessidades de 

reformulação curricular das licenciaturas com o objetivo de superar o tradicional “esquema 

3+1”. Na condução desses trabalhos são levantados os problemas referentes aos cursos, ao 

mesmo tempo que apresentam as possibilidades para o enfrentamento deles. No entanto, 

algumas críticas procuraram relativizar a importância e a confiança nas reformas curriculares 

como única forma de solucionar os problemas da licenciatura. 

O mesmo estudo também contempla análises relativas aos currículos e ementas de 

cursos, revelando dissonância entre os projetos pedagógicos, práticas embutidas em 

disciplinas sem especificação clara, e nos ementários, não foi observada uma articulação 

entre disciplinas de formação específica e pedagógica, uma ausência dos saberes 

relacionados à tecnologia no ensino estão praticamente ausentes (GATTI, 2009, p. 1373). Os 

pontos relatados nesta pesquisa confirmam a fragmentação do currículo pondo em discussão o 

papel da organização curricular para a formação de professores em cursos de licenciatura. 

Alguns dos destaques produzidos pelas discussões sobre os currículos e extraídos dos 

fóruns baianos foram: a dificuldade das instituições multicampi para realizar suas 

reformulações; a presença de currículos prescritos que enfatizam apenas o conhecimento 
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matemático; o perfil docente estabelecido pelas instituições de ensino superior foi de um 

perfil de docente que investiga sua própria prática e que reflete sobre suas ações nas várias 

etapas da formação; tendências variadas para o conceito de prática docente; tratamento 

diferenciado dado ao estágio curricular obrigatório, quanto às 200 h de prática da docência.  

Como pontos de reflexões propostos nos eventos, podemos enunciar algumas 

questões norteadoras que podem potencializar a necessidade de reformular o currículo a partir 

de diferentes sujeitos e espaços de formação: necessidade de estudo de casos específicos da 

educação básica com o envolvimento dos professores que atuam nesse campo de 

escolaridade; pensar o futuro das licenciaturas a partir de um olhar investigativo sobre as 

experiências por ela produzidas; epistemologia e história como dimensões intrínsecas ao 

conhecimento matemático; TCC como oportunidade de reflexão sistemática sobre as 

aprendizagens promovidas no curso e como democratização da iniciação científica. 

O levantamento dos pontos abordados no presente texto não pode deixar de lado os 

programas que podem somar às necessidades de aproximação da licenciatura em Matemática 

com os sujeitos que atuam na comunidade escolar; dentre eles, vamos encontrar o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com o objetivo de antecipar o vínculo 

entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública, e o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica (PAFOR), para a formação de professores em 

serviço. 

O confronto de resultados de pesquisas, com as considerações resultantes de 

encontros nos fóruns converge para problemas comuns, perpetuados em discursos que 

caminham na mesma direção. De fato, é preciso modificar o rumo dos cursos de licenciatura 

em Matemática, centrando-se no objetivo do que vem a ser um professor de Matemática como 

profissional do ensino.  

A credibilidade atribuída ao processo de reforma curricular é uma necessidade 

premente para que seja possível discutir mudanças, não só de ordem institucional e estrutural, 

mas, principalmente, no modo de “conhecer os objetos matemáticos quando se visa a 

formação profissional para o trabalho educativo” (MOREIRA; DAVID, 2005, p. 52). A 

ênfase à matemática científica, e/ou voltada para a pesquisa, justifica todos os procedimentos 

adotados no modelo curricular vigente, além de ratificar sua permanência e comando nos 

rumos da licenciatura. 

A licenciatura em Matemática poderia ser reeditada como a licenciatura dos saberes 

e da identidade profissional, considerando a pouca atenção que está sendo dada ao 

“desenvolvimento dos aspectos educativos do processo de ensinar e aprender, desde a 



99 

 

formação inicial, à inserção e formação continuada” (BERLINER apud MARCELO, 2009, p. 

13). 

A defesa dos saberes se faz por considerar que sempre temos algo a dizer sobre a 

Matemática, até mesmo porque, como parte integrante de um conjunto de matérias escolares, 

é ensinada com caráter de obrigatoriedade e, como ocorre até hoje, é chamada para assumir 

um papel de seleção no contexto social. A formação inicial de professores requer que o saber 

matemático seja aceito como ferramenta capaz de retirar a máscara do incompreensível, a 

mordaça do medo e a insegurança, considerando que esse saber precisa estar cada vez mais 

próximo da compreensão, da competência para estabelecer relações internas e externas à 

Matemática. Trata-se, portanto, de revelações que vão se mostrar para ambos os sujeitos: 

professor e aluno.  

Nesse sentido a identidade profissional deixa de ser um atributo fixo e passa a ser 

entendida como um fenômeno relacional, resultante de um processo coletivo de 

(re)interpretações, de si mesmo (quando avalia seu saber e fazer), do outro (quando reflete 

sobre as consequências de suas ações) e de experiências profissionais que resultam numa 

discussão coletiva do processo de ensinar e aprender a Matemática. 

Assim, e por fim, sem a pretensão de esgotar essa temática, entendo que os cursos de 

licenciatura em Matemática têm um longo caminho a percorrer no sentido de alcançar seu 

objetivo maior que é formar professores de Matemática para atuar na educação básica. A 

reformulação do projeto pedagógico é, então, entendida como uma tarefa que pode revelar 

novos entendimentos para o enfrentamento de antigos problemas inerentes à formação do 

professor, de modo a oferecer ao licenciando uma formação que favoreça, entre outros 

aspectos, um diálogo mais articulado entre teoria e prática. Portanto, qualquer que seja o 

objeto a ser utilizado e o foco que vai caracterizar o processo de reformulação curricular, o 

mais importante é ter em mente que a procura por respostas, soluções, e métodos vai estar 

distante de uma compreensão plena ou da possibilidade de uma descrição por completo. No 

entanto, é preciso enfrentar, desafiar e conviver para entender e oferecer possibilidades de 

inovações. 
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3.3 PARECERES E RESOLUÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A seguir, apresentamos uma breve caracterização das atuais normativas legais que 

orientam a organização das configurações curriculares de cursos de licenciatura no país e que 

serão utilizadas para analisar o PPP do curso de licenciatura em Matemática da UNEB. 

3.3.1 Parecer CNE/CP 9, de 8 de maio de 2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura, de graduação plena 

O objetivo deste documento é estabelecer as DCNFPEB, com o intuito de oferecer 

uma base comum de formação de professores da educação básica que possibilite uma revisão 

criativa dos modelos que estão em vigência, afim de: 

[...] fomentar e fortalecer os processos de mudança no interior das instituições 

formadoras; fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e profissional dos 

professores formadores; atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os 

currículos vivenciados, considerando as mudanças em curso na organização 

pedagógica e curricular da educação básica; dar relevo à docência como base da 

formação, relacionando teoria e prática; promover a atualização de recursos 

bibliográficos e tecnológicos em todas as instituições ou cursos de formação. 

(BRASIL, 2001a, p. 5) 

Neste parecer são encontrados os argumentos conceituais e as justificativas teóricas 

para as escolhas que vão compor as diretrizes, e dentre elas, elege a relação teoria e prática 

como fundamental para o desenvolvimento de competências. 

As competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem “em 

situação” e portanto não podem ser apreendidas apenas no campo teórico nem 

estritamente prático. A aprendizagem por competência permite a articulação entre 

teoria e prática e supera a tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, 

definindo-se pela capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, 

entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões 

pedagógicas e aqueles construídos na vida profissional e pessoal, para responder às 

diferentes demandas das situações de trabalho. (BRASIL, 2001a, p. 29) 

A relação teoria e prática se mostra necessária quando confrontada à necessidade de 

articular as reflexões teóricas com as ações pedagógicas de modo que estas sejam produzidas 

e alicerçadas em reflexões evocadas e sustentadas pelo campo teórico. Esse entendimento 

vem reforçar a certeza de que nos cursos em que a teoria e prática são abordadas em espaços 

isolados, em momentos distintos e desarticulados, não existe o favorecimento deste tipo de 

processo. Ainda de acordo com o parecer, “o desenvolvimento de competências pede uma 

outra organização do percurso de aprendizagem, no qual o exercício das práticas profissionais 

e da reflexão sistemática sobre elas ocupa um lugar central” (BRASIL, 2001a, p. 29). 
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Desse modo, e como determina a Legislação, a licenciatura ganhou identidade 

própria frente ao bacharelado, com organização curricular própria, a fim de tornar mais clara a 

diferença entre ambos, além de romper com o antigo modelo “3+1”. Para tanto, o documento 

reforça a sua condição de princípios orientadores, ao se mostrar “[...] suficientemente flexível 

para abrigar diferentes desenhos institucionais, ou seja, as diretrizes deste documento aplicar-

se-ão a todos os cursos de professores em nível superior, qualquer que seja o locus 

institucional” (BRASIL, 2001a, p. 7) 

Com isso, esse documento oportuniza às instituições de ensino superior a 

reorientação dos seus PPP, adaptando-os às exigências legais, a partir da construção de uma 

nova proposta, em que se prevê a necessidade de organização da matriz curricular dos cursos 

de formação de professores para a educação básica, a partir de um conjunto de competências 

que se deseja que o futuro professor desenvolva durante o curso. 

Para o atendimento dessas necessidades, indica ainda alguns critérios de organização 

curricular que são expressos por eixos “em torno dos quais se articulam dimensões que 

precisam ser contempladas na formação profissional docente”: 

▪ Eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional 

▪ Eixo articulador da interação e comunicação e do desenvolvimento da autonomia 

intelectual e profissional 

▪ Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade 

▪ Eixo articulador da formação comum e da formação específica 

▪ Eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos conhecimentos educacionais 

e pedagógicos que fundamentam a ação educativa 

▪ Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas 

Considerar a prática e a sua relação com a teoria como um dos eixos articuladores 

das diretrizes curriculares para a organização da matriz curricular é, de acordo com o parecer, 

basear-se no princípio metodológico geral de que “todo fazer implica uma reflexão e toda 

reflexão implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize” (BRASIL, 2001a, p. 

56). Com isso, o documento reafirma que não há uma prioridade da teoria em relação à 

prática, ou vice-versa, muito menos que uma delas seja priorizada no início da formação 

docente.  

No entanto, a estrutura curricular baseada em competências, segundo o documento, 

demanda a utilização de estratégias didáticas que privilegiem a resolução de situações-

problemas contextualizadas e a formulação de projetos para os quais são indispensáveis 
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abordagens interdisciplinares. De todo modo, as competências elencadas não esgotam todas as 

necessidades que emergem em cada modalidade de ensino, o que exige uma complementação 

de modo atender as competências especificas de cada etapa em questão. 

Outro tema abordado no documento, e que consideramos ser um ponto central na 

discussão sobre cursos de licenciatura, é a concepção fragmentada entre teoria e prática, de tal 

modo que ou se valoriza em extremo a teoria (aqui entendida como conhecimento específico), 

relegando o importante papel da prática como fonte de conteúdo de ação capaz de gerar novos 

conhecimentos na prática, ou ocorre uma valorização dos conhecimentos pedagógicos como 

técnicas de ensino, deixando de considerar as possibilidades de reflexão, análise e 

organização das práticas tendo por base os conhecimentos teóricos.  

Como forma de enfrentamento da visão fragmentada entre teoria e prática, o 

documento destaca o princípio metodológico sobre o qual: 

[...] todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer, ainda que nem 

sempre este se materialize. Esse princípio é operacional e sua aplicação não exige 

uma resposta definitiva sobre qual dimensão — a teoria ou a prática — deve ter 

prioridade, muito menos qual delas deva ser o ponto de partida na formação de 

professor. (BRASIL, 2001a, p. 56) 

Assim, o documento enfatiza que a prática, na matriz curricular, não pode ficar 

reduzida “a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si mesma e 

desarticulado do restante do curso”, ou seja, deve-se buscar construir um processo que 

possibilite a formação de um profissional autônomo e, para tanto, este “além de saber e de 

saber fazer deve compreender o que faz” (BRASIL, 2001a, p. 56-57). 

No entanto, um das críticas feitas aos processos de formação de professores tanto por 

pesquisadores, como pelos profissionais que atuam nessa área é justamente ao fato dessa 

relação ter sido negligenciada. Fato este que se apresenta por meio de uma prática 

normalmente colocada como aplicação da teoria e prevista para o final do curso. 

O parecer, fundamentado na compreensão do papel da efetiva relação entre teoria e 

prática, apresenta alguns indicativos a serem considerados no momento do planejamento dos 

cursos de formação de professores, isto é, os cursos de licenciatura devem promover situações 

didáticas em que os futuros professores façam uso dos conhecimentos apreendidos no curso e 

possam também mobilizar outros de diferentes naturezas, tempos e espaços curriculares 

conforme indicação a seguir:  

a) No interior das áreas ou disciplinas. Todas as disciplinas que constituem o 

currículo de formação e não apenas as disciplinas pedagógicas têm sua 

dimensão prática. É essa dimensão prática que deve estar sendo 

permanentemente trabalhada tanto na perspectiva de sua aplicação no mundo 

social e natural quanto na perspectiva de sua didática. (BRASIL, 2001a, p. 57) 
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Algumas compreensões podem ser extraídas deste trecho, como a responsabilidade 

das instituições e dos sujeitos responsáveis pelos cursos na criação de um currículo fundado 

no compromisso de oferecer situações de ensino e de aprendizagem para que os professores 

possam trabalhar a relação teoria e prática o mais próximo possível do contexto real, 

favorecendo assim a formação de um profissional capaz de atuar na educação básica sem 

deixar de refletir sobre a complexidade que envolve a articulação entre as duas dimensões do 

conhecimento profissional. 

Assim, para que essas situações didáticas possam se concretizar, o parecer indica que 

diferentes dimensões da prática devem se fazer presentes ao longo de todo o curso, na 

perspectiva de sua aplicação no mundo social e natural quanto na perspectiva de sua 

didática. Aqui caberia um questionamento: a formação dos professores responsáveis pela 

condução do curso, principalmente aqueles cuja formação é específica ao campo de 

conhecimento em que atua, pode ter comprometido seu potencial de exploração didática dos 

conteúdos matemáticos a serem trabalhados. Partindo desse pressuposto, entendemos a 

importância dos conhecimentos produzidos pela área da Educação Matemática como forma de 

aproximar a exploração didática dos conteúdos matemáticos com o contexto social e natural. 

Mesmo sem termos garantia de que tais propostas sejam efetivadas, é importante considerá-

las como parte integrante do contexto formativo. 

b) Em tempo e espaços curriculares específicos, aqui chamado de coordenação da 

dimensão prática. As atividades deste espaço curricular de atuação coletiva e 

integrada dos formadores transcendem o estágio e têm como finalidade 

promover a articulação das diferentes práticas numa perspectiva 

interdisciplinar, com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão para 

compreender e atuar em situações contextualizadas e a resolução de situações-

problema características do cotidiano profissional. (BRASIL, 2001a, p. 57) 

Os espaços específicos, mencionados nesse documento, fazem referência aos espaços 

que não estão subordinados aos estágios e que, portanto, promovem o contato com a prática 

docente utilizando procedimentos como filmes, documentários, estudo de casos, dentre 

outros. O que de fato se revela é a capacidade dos cursos para criar tempo e espaços em que, 

de fato, o licenciando possa interagir com questões relacionadas com a prática futura a 

desempenhar.  

c) Nos estágios a serem feitos nas escolas de educação básica. O estágio 

obrigatório deve ser vivenciado ao longo de todo o curso de formação e com 

tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. 

Deve acontecer desde o primeiro ano, reservando um período final para a 

docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação, 

preferencialmente na condição de assistente de professores experientes [...]. 

(BRASIL, 2001a, p. 57) 
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Neste item, o parecer apresenta a necessidade de aproximação do futuro professor do 

contexto do espaço escolar, assim como com a sala de aula. Esse entendimento amplia a 

perspectiva de estágio, o que justificaria sua inserção desde o início do curso, ou seja, o 

estágio curricular passa a compor uma das atividades com finalidade de desenvolvimento da 

prática. Desse modo, as deliberações produzidas nesse parecer subsidiarão a formulação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais que concorram para a implementação das 400 h como 

componente curricular, diferentemente das 400 h de estágio conforme deliberação atual.  

Na efetivação do conjunto de competências, tendo em vista o desenvolvimento 

profissional, a ideia a ser defendida é a de que a formação de professores deve se desenvolver 

em estreita vinculação com o exercício profissional e que o conteúdo deve ser visto como um 

meio para alcançá-la, deixando, teoricamente, de ser eixo norteador da formação de professor. 

Dessa forma fica explícito no parecer, não somente o intuito de integrar teoria e 

prática, aproximando as diferentes áreas que compõem a organização curricular, como 

também de assegurar a cada instituição a flexibilidade necessária para elaboração de um 

projeto pedagógico que torne possível essa aproximação. Assim, vamos buscar identificar na 

análise do PPP do curso de licenciatura da UNEB as orientações emanadas desse parecer 

como, por exemplo, o espaço da prática como componente curricular; a prática e sua relação 

com a teoria, como diretriz para a organização curricular; o conhecimento produzido na e pela 

experiência, e o contato com diferentes espaços formativos numa perspectiva formativa 

reflexiva e interativa.  

3.3.2 Parecer CNE/CP 21/2001, de 6 de agosto de 2001 

O objetivo deste parecer é definir a duração e carga horária dos cursos de formação 

de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. 

Neste documento são apresentados alguns fragmentos do parecer CNE/CP 9/01, ao 

mesmo tempo que são incluídos vários argumentos em favor da distinção entre prática de 

ensino e estágio curricular. Para a prática de ensino o entendimento associado é, pois, como o 

próprio nome diz: 

[...] uma prática que produz algo no âmbito do ensino [...] ela terá que ser uma 

atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo [...] ela 

deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer 

deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao longo 

de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e 

com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a 

formação da identidade do professor como educador. (BRASIL, 2001b, p. 10) 
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O parecer reafirma a distinção da prática de ensino em relação ao estágio ao 

explicitar que a prática de ensino deverá ter no mínimo, 300 h acrescidas de mais um terço na 

carga horária estabelecida até então, perfazendo um total de 400 h em cada um dos 

componentes próprios da formação docente. 

Na composição do quadro de referência do tempo curricular o documento estabelece 

uma carga horária mínima de 2 800 h para os cursos de licenciatura, com a especificação de 

1 800 h para as atividades clássicas de ensino/aprendizagem em sala de aula; 200 h para 

outras atividades de enriquecimento didático, curricular, científico e cultural; 400 h de 

atividades referentes à prática de ensino e 400 h para o estágio supervisionado. Enfim, alerta 

que essas 2 800 h não poderão ser realizadas em tempo inferior a três anos para os cursos de 

formação de professores para a educação básica. 

3.3.3 Parecer CNE/CES 1.302, de 6 de novembro de 2001 

Este documento institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Matemática, bacharelado e licenciatura, fazendo uma diferenciação entre os cursos com a 

seguinte afirmação: 

Os cursos de Bacharelado em Matemática existem para preparar profissionais para a 

carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto os cursos de Licenciatura em 

Matemática têm como objetivo principal a formação de professores para a educação 

básica. (BRASIL, 2001c, p. 1) 

Ao mesmo tempo, essas diretrizes têm como objetivo “servir de orientação para 

melhorias e transformações na formação do bacharel e do licenciando em Matemática” e 

assegurar que os egressos dos cursos sejam preparados para uma carreira na qual “a 

Matemática seja utilizada de modo essencial, assim como para um processo contínuo de 

aprendizagem” (BRASIL, 2001c, p. 1). 

No entanto, os egressos do curso de bacharelado e do curso de licenciatura, parecem 

trilhar por caminhos em que a Matemática assume um contexto diferenciado mediante uma 

aprendizagem mais elaborada para os estudantes do curso de bacharelado. Assim, o perfil dos 

formandos vai sendo construído com base na concepção assumida para cada curso, como se 

apresenta a seguir. 

Nesse contexto o curso de bacharelado, deve garantir que seus egressos tenham: 

▪ Uma sólida formação de conteúdos de matemática 

▪ Uma formação que lhes prepare para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de 

exercício profissional. (BRASIL, 2001c, p. 2) 
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Para o licenciando em Matemática, as características desejadas são as seguintes: 

▪ Visão do 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 da 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, 2001c, p. 2) 

Os primeiros pontos retratados por esse parecer fazem um convite à reflexão por 

considerar o locus do bacharel com uma amplitude capaz de imprimir, pelo menos em termos 

de interpretação textual, uma dimensão superior ao curso de licenciatura. Com uma atuação, 

até então restrita a escolaridade básica, o licenciando em Matemática tem seu valor restrito e 

inferiorizado diante dos bacharéis. Não se trata aqui, de investigar as intenções que motivaram 

a construção deste documento, mas considerar que os entendimentos sobre esses pontos, 

confirmam a fragilidade atribuída à licenciatura em Matemática, o que exige uma postura 

crítica dos envolvidos com o processo de reorganização curricular. 

Ao considerar o perfil do licenciando em Matemática, o documento espera do 

bacharel uma sólida formação, enquanto para o licenciando, a necessidade fica restrita a 

visões. Assim concebido, transparece que, para a licenciatura em Matemática, o conhecimento 

da Matemática pode ser apenas superficial, como se a condução do ensino e da aprendizagem 

fossem dissociadas do domínio específico de sua área. Por outro lado, desconsidera e fragiliza 

o conhecimento matemático como estrutura basilar para o desenvolvimento dos 

conhecimentos pedagógicos e da necessidade de inter-relação entre esses campos, além do 

conhecimento em Educação Matemática. 

Outra questão que se levanta é até que ponto essa “visão” é levada em consideração 

quando da elaboração e constituição dos PPP das licenciaturas em Matemática, uma vez que 

as pesquisas comprovam o número cada vez mais reduzido de alunos nesse curso. Portanto, a 

identidade do curso de licenciatura em Matemática perpassa por uma valorização em seus 

domínios internos, iniciado com o PPP, a valorização da comunidade de profissionais 

formadores no sentido de assegurar qualidade e legitimidade a formação de professores de 

Matemática em cursos de licenciatura. 

Outros tópicos ainda são apresentados no documento, como: “Competências e 

Habilidades”, “Estrutura do Curso”, “Conteúdos Curriculares” e “Estágio e Atividades 

Complementares”. Ao considerar que o objeto de análise nesse estudo é o PPP do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB, limitaremos a nossa abordagem a mais uma evidência 
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que coloca o curso de licenciatura em nível menor, quando comparado ao curso de 

bacharelado. Vamos, portanto, investigar a disposição dos conteúdos a serem explorados em 

cada curso. 

No Quadro 8 apresentamos os conteúdos de cada curso, fazendo alteração apenas na 

ordem com que se apresentam no documento, de modo a possibilitar uma comparação mais 

direta quanto aos conteúdos. 

 

Quadro 8. Conteúdos Curriculares obrigatórios comuns a todos os cursos de Matemática, bacharelado 

e licenciatura. 

Curso de bacharelado Curso de licenciatura 

Cálculo Diferencial e Integral Cálculo Diferencial e Integral 

Álgebra Linear Álgebra Linear 

Análise Matemática Fundamentos de Análise 

Álgebra Fundamentos de Álgebra 

Geometria Diferencial Fundamentos da Geometria 

Análise Complexa Geometria Analítica 

Topologia Ciências da Educação 

Física Geral Filosofia das Ciências 

Noções de Física Moderna Filosofia da Matemática 

Fonte: BRASIL (2001) 

 

Os conteúdos propostos para ambos os cursos indicam uma depreciação para a 

licenciatura, uma vez que a esta estão vinculados fundamentos de Álgebra, Análise e 

Geometria, deixando claro que esses conteúdos não são trabalhados na licenciatura com a 

mesma profundidade com que são tratados no bacharelado.  

Mais uma vez o documento revela a fragilidade imposta ao curso de licenciatura, ao 

mesmo tempo que não considera que os “conhecimentos matemáticos e pedagógicos 

produzidos a partir da Matemática como ciência de referência foram amplamente 

enriquecidos por pesquisas em educação e pela constante expansão e consolidação como 

campo científico da área de Educação Matemática” (SANTOS, 2011, p. 92). 

Entendemos que a análise deste documento resulta em diversas interpretações, mas, 

comungamos com os estudos produzidos pela SBEM (2003), que apontam que as diretrizes 

presentes no parecer 1.302 “ignoram e até contradizem princípios apresentados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica” (SBEM, 2003, 

p. 36). 
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3.3.4 Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 

O objetivo do documento em questão é instituir Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura 

de graduação plena com fundamento no parecer CNE/CP 9/2001. 

Entre os aspectos enfatizados nessas diretrizes destacamos nos princípios norteadores 

da prática docente, a necessidade de uma “coerência entre a formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor” (BRASIL, 2002a, p. 2), o que só será possível por meio do 

entendimento de que o que se exige de uma formação de professores vai além do domínio de 

um conteúdo. As competências que permeiam a formação recebem destaque no artigo 6º 

desse documento, quando aponta a construção do PPP do curso como um momento pontual 

para discutir e estabelecer as competências que vão ser consideradas, com destaque para: 

[...] as competências referentes ao comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; à compreensão do papel social da escola; ao domínio dos 

conteúdos a serem socializados, aos significados em diferentes contextos e sua 

articulação interdisciplinar; ao domínio do conteúdo pedagógico; ao conhecimento 

do processo de investigação que possibilite o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica; ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. (BRASIL, 

2002a, p. 3) 

No conjunto dessas competências é possível reconhecer o destaque dado para o papel 

social da Matemática e para a construção de significados por meio da interdisciplinaridade. 

Destacam-se também o conhecimento pedagógico e o aperfeiçoamento da prática, temas que 

compõem o foco desta investigação. 

No art. 12º, existe a recomendação para as atividades de prática como componente 

curricular, que não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, 

desarticulado do restante do curso, por considerar que sua função primeira é contextualizar a 

formação docente mediante a articulação entre as dimensões teórica e prática. Dessa forma, 

inserir a prática desde o início do curso e, ao mesmo tempo, compartilhar com as disciplinas 

essa responsabilidade, permite à equipe de formadores um olhar mais crítico sobre a teoria e a 

estrutura curricular definida no projeto político do curso. 

No art. 14º, a resolução assegura às instituições formadoras, a flexibilidade para a 

construção de seus PPP, de modo que possam contemplar os eixos articuladores já definidos 

anteriormente. Assegurada a flexibilização, a instituição poderá, com base na concepção do 

processo de ensino e de aprendizagem “predominante em sua cultura escolar, determinar o 

perfil profissional que deseja formar, construindo ou reajustando seus PPP para que atendam a 

esse fim” (SANTOS, 2011, p. 93).  
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3.3.5 Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 

O objetivo da resolução é instituir a duração e a carga horária do curso de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível 

superior, com fundamentos no parecer CNE/CP 1/2002, em especial no art. 12, e no parecer 

CNE/CP 21/2001. 

O parecer CNE/CP 1/2002 apresenta uma síntese dos apontamentos existentes nos 

documentos já citados, estando assim referidos: 

Art. 1º: A carga horária dos cursos de Formação de Professores da educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 

quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 

as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular; 

II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 

da segunda metade do curso; 

III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas de conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural; 

IV. 200 (duzentas) horas para as outras atividades acadêmico-científico-culturais. 

Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação 

básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até 

no máximo de 200 (duzentas) horas. 

Art. 2º: A duração da carga horária prevista no Art. 1º desta resolução obedecidos os 

200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na LDB, será integralizada em, no mínimo, 

3 (três) anos letivos. (BRASIL, 2002a, p. 1)  

Ao confrontar os indicativos apontados nas resoluções CP 1 e CP 2, encontramos 

algumas divergências principalmente na condução da relação teoria e prática. Se, por um lado, 

a resolução CP 1 apresenta uma intenção de minimizar a distância entre as dimensões teóricas 

e práticas, propondo, inclusive, a partilha de responsabilidades por todas as disciplinas do 

currículo, a resolução CP 2 apresenta uma segmentação entre horas para ser trabalhada a 

teoria e horas de prática, passando a ideia de que se trata de ações diferentes, podendo ser 

assumidas separadamente. 

Para Dutra (2010), não existe um consenso sobre as consequências que essa proposta 

de organização de carga horária trará para a formação de profissionais da educação básica, 

mas apresenta duas interpretações, uma positiva e outra negativa para o fato. Quando faz 

referência à dimensão positiva, a autora assinala que “o desenvolvimento da dimensão prática 

está, ao menos, previsto nas atividades trabalhadas ao longo das 400 h de prática como 

componente curricular – em disciplinas de diferentes naturezas – e não apenas ao estágio 

curricular”, e quanto à dimensão negativa, observa-se “o fato de se entender que essa 
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organização poderá reforçar a fragmentação entre os diferentes conhecimentos a serem 

trabalhados durante a formação inicial” (DUTRA, 2010, p. 66). 

Durante o processo de análise do PPP do curso de licenciatura em Matemática da 

UNEB, vamos buscar explicitar o quanto as deliberações previstas nesses documentos podem 

ter influenciado o processo de reformulação curricular, ou seja, se foram tomados como 

referência, e os possíveis entendimentos refletidos na estrutura do projeto em estudo. 

3.3.6 Resolução CNE/CES 15, de 2 de fevereiro de 2005 

Publicada três anos após a homologação das resoluções CNE/CP 1 e 2/2002, as 

dúvidas sobre o entendimento da prática como componente curricular permanecem. 

O objetivo deste documento é promover esclarecimentos sobre a compreensão com 

relação à distinção entre prática como componente curricular e práticas de ensino. Para 

responder a essa questão, o documento apresenta alguns trechos dos pareceres CNE/CP 9 e 

28/2001, que fundamentam as resoluções CNE/CP 1 e 2/2002. 

O parecer CNE/CP 9/2001, apresenta a “concepção restrita de prática”, como uma 

das questões a ser enfrentadas na formação de professores para a educação básica. No item 

3.2.5 consta o seguinte entendimento: 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como 

uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de formação, nos 

momentos em que se trabalha a reflexão sobre a atividade profissional, como 

durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade profissional 

(BRASIL, 2001a, p. 23). 

Partindo desse pressuposto, a ideia a ser superada é a de que o estágio é o espaço 

destinado à prática, enquanto na sala de aula, se desenvolve a teoria. Então da mesma forma 

que “uma concepção restrita de prática contribui para dissociá-la da teoria, a visão 

excessivamente acadêmica da pesquisa, tende a ignorá-la como componente constitutivo tanto 

da teoria como da prática” (BRASIL, 2001a, p. 23). 

O mesmo parecer ao tratar do eixo articulador das dimensões teóricas e práticas 

afirma no item 3.6:  

Assim, a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar reduzida 

a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si mesmo e 

desarticulado do restante do curso [...]. Nessa perspectiva, o planejamento dos 

cursos de formação deve prever situações didáticas em que os futuros professores 

coloquem em uso os conhecimentos que aprenderem, ao mesmo tempo em que 

possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de diferentes 

experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares [...]. (BRASIL, 2001a, p. 

57) 
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Para o atendimento dessa necessidade, uma exigência se mostrava imperiosa, ou seja, 

uma ampliação da carga horária da prática de ensino em número superior ao que foi prescrito 

pela lei 9394/96. Assim, o parecer CNE/CP 28/2001 estabelece que as 300 h dedicadas à 

prática de ensino não seriam suficientes para atender a tantas exigências da formação, em 

especial a articulação entre teoria e prática. Assentado nessa prerrogativa, o parecer anuncia: 

Assim, há de se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de 

outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório definidos em lei. A primeira é mais 

abrangente: contempla os dispositivos legais e vai além deles. A prática como 

componente curricular é pois, uma prática que produz algo no âmbito do ensino [...] 

É fundamental que haja tempo e espaço para a prática, como componente curricular, 

desde o início do curso [...]. (BRASIL, 2001b, p. 9, grifo do autor) 

Assim, a distinção entre prática como componente curricular e prática de ensino traz 

os seguintes entendimentos: 

Portanto, a prática como componente curricular é o conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio 

destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as 

competências e as habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que 

compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática como 

componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de 

disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter 

prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos 

fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do 

conhecimento. (BRASIL, 2001b, p. 5) 

O documento prossegue nos esclarecimentos, agora voltado para as disciplinas de 

educação, como se segue: 

As disciplinas relacionadas com a educação que incluem atividades de caráter 

prático podem ser computadas na carga horária classificada como prática como 

componente curricular, mas o mesmo não ocorre com as disciplinas relacionadas aos 

conhecimentos técnico-científicos próprios da área de conhecimento para o qual se 

faz a formação. (BRASIL, 2001b, p. 5) 

Sabemos que o processo de reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos de 

licenciatura visa a orientar o processo de ensino-aprendizagem e a formação de professores. 

Neles é possível encontrar inúmeras propostas de inovação capazes de provocar mudanças e 

reformulações em diversas áreas. No entanto, podemos perceber que o entendimento quanto à 

prática como componente curricular, é uma questão que se apresenta sob uma nova 

perspectiva e que, portanto, ainda se encontra marcada por dúvidas e dificuldades no 

momento de sua implantação no PPP e implementação na sua execução no processo de 

formação. 

Outro ponto a ser considerado é que as normativas para os cursos de formação de 

professores estão sempre em constante movimento, visto que em junho de 2015 foram 
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publicadas novas diretrizes
8
 para a formação inicial e continuada de professores, que poderão 

interferir nos PPP dos cursos de Licenciaturas no Brasil. 

Entendemos que esses esclarecimentos podem contribuir para o processo de análise 

do PPP, no sentido de clarificar a inserção dessa prática e como ela se revela nos elementos 

constitutivos do projeto e no entendimento dos estudantes da licenciatura. 

                                                             
8
 “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Professores do Magistério da 

Educação Básica”, PARECER CNE/CP Nº; 2/2015, APROVADO EM: 9/6/2015. Disponível 

em:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=comdocman&view=download&alias=17625-parecer-cne-cp-

2-2015-aprovado-9-junho-2015&categorry slug=junho-2015-pdf&Itemid=30192 
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CAPÍTULO 4 – ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

Neste capítulo apresentaremos o encaminhamento metodológico que orientou a 

presente investigação. Há um consenso na literatura da área educacional de que os 

procedimentos metodológicos de pesquisa oferecem subsídios para o desenvolvimento da 

pesquisa. Porém esses procedimentos não se configuram em etapas fechadas em si mesmas, 

sem possibilitar intervenções, alterações e/ou adaptações consideradas apropriadas ao estudo.  

Nossa investigação não caminha no sentido de ser descritiva, mas de revelar – a 

partir de um documento oficial e norteador do processo de formação inicial de professores de 

Matemática – o que o PPP do curso está propondo como estrutura formativa para a docência e 

como essas propostas estão sendo assimiladas pelos licenciandos.  

Estabelecemos como objetivo geral da pesquisa investigar quais as possíveis 

articulações entre a teoria e a prática no Projeto Político-Pedagógico do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB em confronto com os documentos oficiais e a 

percepção dos licenciandos que estão em diferentes momentos do processo formativo. Desse 

modo, é pretensão específica deste trabalho: 

▪ analisar as concepções e os objetivos estabelecidos pelo PPP do curso; 

▪ analisar as características profissionais que são esperadas dos egressos desse curso; 

▪ analisar a proposta de organização curricular planejada para a realização desse curso; 

▪ analisar as concepções dos licenciandos sobre o curso, sobre a prática docente e sobre o 

professor formador. 

▪ analisar quais são as propostas de formação inicial de professores de Matemática 

presentes no PPP e que revelam indícios de articulação entre teoria e prática. 

Portanto, a busca por respostas para nossa questão de pesquisa passa por uma 

descrição e uma análise de aspectos constitutivos do PPP de licenciatura em Matemática da 

UNEB, buscando confrontá-lo com os entendimentos produzidos pelos sujeitos subordinados 

a essa formação. 

Desse modo, entendemos que essa pesquisa se aproxima das características 

associadas à pesquisa qualitativa no sentido proposto por Bogdan e Biklen (1982), por 

considerar que: 

▪ obtivemos as informações diretamente da fonte de dados; 
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▪ o corpo físico do PPP foi disponibilizado pela instituição investigada e as entrevistas 

foram realizadas por estudantes de um dos campi em que o curso se desenvolve; 

▪ durante o processo de análise procuramos verificar como a proposta constante no projeto 

se revela na articulação entre o que está proposto no documento e o que é revelado pelos 

estudantes da licenciatura em diferentes etapas da formação; 

▪ utilizamos citações de trechos do projeto, da legislação, de teóricos e dos entrevistados 

para validar as inferências por nós realizadas. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO NA PESQUISA 

Dentro da abordagem qualitativa, conforme citado anteriormente, caracterizamos 

essa pesquisa como estudo de caso, tendo como objetivo a análise do PPP do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB com estruturação ocorrida em atendimento às 

Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor.  

Ponte (2006, p. 2), ao descrever o estudo de caso, considera que: 

É uma investigação que se assume como particularista, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, 

pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenômeno de interesse. 

Assim, para essa modalidade, Yin (2005) afirma que é possível adaptá-la a 

investigação em Educação, quando o investigador pretende apreender a dinâmica do 

fenômeno, do programa ou do processo, dentre outros. Na Educação Matemática, o estudo de 

caso tem sido utilizado para investigar situações de aprendizagem dos alunos, conhecimento 

das práticas profissionais de professores, programas de formação inicial e projetos de 

inovação curricular, nos currículos, etc. (PONTE, 2006). 

A escolha de nosso método de pesquisa leva em consideração as condições 

apresentadas por Yin (2005): (1) o tipo de problema colocado pela investigação; (2) o 

controle que o investigador tem da situação; (3) onde se situa o foco da investigação: num 

contexto histórico ou comportamental. De fato, fomos buscar a compreensão de um fenômeno 

que, neste caso, é o próprio PPP, amplamente discutido em sua funcionalidade, porém, 

entendendo também a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre o modo como esse 

projeto se reflete na comunidade para o qual ele foi construído. 
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Na linha dos fatores que justificam nossa opção metodológica pelo estudo de caso 

estão as características fundamentais apontadas por Lüdke e André (2013, p. 21), quando 

afirmam que “os estudos de caso enfatizam a ‘interpretação em contexto’. Um princípio 

básico desse tipo de estudo é que, para uma compreensão mais completa do objeto, é preciso 

levar em conta o contexto em que ele se situa”. Dessa forma, para alcançar nosso objetivo, 

buscamos entender na entrevista com os estudantes da licenciatura o discurso que conseguem 

elaborar como estudantes de um curso de licenciatura de Matemática, com o objetivo de 

investigar sua concepção sobre a prática, bem como os diálogos produzidos por essa prática 

ao seu redor. 

Ainda de acordo com os autores, o estudo de caso permite: 

[...] representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa 

situação social. Quando o objeto ou situação estudados podem suscitar opiniões 

divergentes, o pesquisador vai procurar trazer para o estudo essa divergência de 

opiniões, revelando ainda seu próprio ponto de vista sobre a questão (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2013, p. 23) 

Na sequência, os autores destacam que “a análise dos dados qualitativos é um 

processo criativo que exige grande rigor intelectual e muita dedicação” (LÜDKE; ANDRÉ, 

2013, p. 42). As reflexões propostas, reunidas com a elaboração de relatórios fiéis e 

minuciosos, permitem ao leitor tirar suas próprias conclusões.  

4.2 A FONTE E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Nossa pesquisa tem como fonte de informação o PPP do curso de licenciatura em 

Matemática da Universidade do Estado da Bahia, e estudantes do curso de licenciatura. A 

relevância desta fonte para a pesquisa se fundamenta em dois aspectos básicos. O primeiro 

deles tem origem nos documentos legais, ou seja, a resolução CNE/CES/03 de 2013, reza em 

seu Art. 2º, que o PPP deve contemplar um conjunto básico de informações. Nomeadamente, 

ele deve explicitar: 

a) o perfil do formador 

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 dos cursos; 
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g) as formas de avaliação. (BRASIL, 2013, p. 1) 

O conjunto dessas informações oferece ferramentas e caminhos que tornam possível 

buscar respostas para as perguntas específicas que orientam a investigação. 

O segundo motivo que justifica sua importância é o fato de que este documento 

reflete um processo de construção coletiva, um compromisso com a formação do professor de 

Matemática, sendo, portanto, apontados e definidos os objetivos que vão dar visibilidade ao 

profissional por ele constituído. Sua implantação e implementação estão diretamente 

condicionadas aos grupos da esfera administrativa dos colegiados de curso e, portanto, 

disponíveis e acessíveis como a identidade do curso de licenciatura em Matemática.  

Nessa perspectiva, são indiscutíveis as contribuições que podem ser geradas a partir 

da análise desse material para os cursos de formação de professores de Matemática, sendo, 

portanto, importante considerar as informações que o investigador possui sobre a forma como 

esse documento foi produzido, os sujeitos, suas razões, enfim, seu contexto social 

(BOGDAN; BIKLEN, 1991). Nesse sentido, é preciso destacar que, como professora da 

Instituição investigada, a autora participou do processo de (re)formulação do projeto anterior, 

ou seja, que registra a passagem do curso de licenciatura plena em Matemática, para 

licenciatura em Matemática. Quanto ao projeto a ser analisado, o objetivo da reformulação foi 

sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor. Por outro lado, o trabalho 

oferece algumas contribuições provenientes de fóruns de licenciatura, especificamente 

àqueles realizados no Estado da Bahia. 

Como sujeitos da pesquisa, temos os estudantes do curso de licenciatura em 

Matemática do Campus II, que estão em diferentes etapas do processo de formação e vão do 

quinto ao décimo semestre. No entanto, é preciso destacar que os estudantes que estão 

cursando o nono e décimo semestres são concluintes com pendências para integralizar a grade 

curricular. O grupo submetido a investigação foi composto de nove alunos identificados por 

codinomes como forma de preservar suas identidades. São eles: Pedro, João, Daniel, Marcos, 

Lucas, Ana, Marta, Isabel e Maria. 

O perfil dos sujeitos que participam dessa pesquisa se desenvolve considerando a sua 

faixa etária, a instituição de ensino de que têm origem, passando por seu histórico na 

universidade, além de considerar as possíveis experiências no campo do ensino. O interesse 

nesses dados se justifica por se tratarem de informações que poderão ser utilizadas para 

referenciar posicionamentos e entendimentos assumidos no percurso da investigação.  
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Quadro 9. Perfil dos licenciandos. 

Nome Idade (anos) Semestre 

Marta 20  5º 

Marcos 29  6º 

Ana 22  7º 

Pedro 22  9º 

Isabel 23  9º 

João 23  9º 

Maria 24  9º 

Daniel 26  9º 

Lucas 31  9º 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.1 Caracterização dos Sujeitos 

Antes de proceder à caracterização dos sujeitos, observamos que no quesito 

escolaridade, apenas um dos participantes, Lucas, tem como procedência escolar instituições 

particulares. 

Marta é uma aluna bastante irrequieta, contestadora cuja origem de escolaridade é a 

rede pública de ensino. Como está afastada da família, compõe o grupo de aluno residentes no 

Campus II. Iniciou no ano de 2012 seu contato com a docência, ensinando Matemática para 

alunos do sétimo e oitavo anos do Programa Educação de Jovens e Adultos, onde permaneceu 

por um período de seis meses.  

Possui registro de participação em projetos desenvolvidos na unidade como 

Matemática é Show, com o trabalho “A Matemática no Dominó”, além da publicação do 

artigo “O uso do Microsoft Office Excel para a construção de gráficos”. 

Apresenta em seu histórico muita dificuldade com as disciplinas específicas, como: 

Matemática I, Desenho Geométrico I, Geometria Plana, Geometria Analítica I, Geometria 

Espacial, Álgebra Linear I, Cálculo I, Cálculo II, Física I e II, e que, por sua vez, compõem o 

quadro de reprovações e trancamentos. Para os demais componentes, a aprovação acontece de 

forma satisfatória, sem retenção. 

Marcos é um egresso que se mostra comprometido com o ensino e a aprendizagem 

do aluno e com sua formação. Bastante participativo e responsável, enfrenta dificuldades por 

não residir na cidade e ter que conciliar a formação com o exercício da docência. Como 

professor do Ensino Fundamental II, atua em todos os anos de escolaridade; uma experiência 

que avança por cinco anos, com atuação também nos dois primeiros anos do Ensino Médio. 

Sobrevive profissionalmente como professor, uma escolha na qual não esconde seu orgulho e 
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o desejo de ser o melhor na profissão. Marcos é um apaixonado pela história da Matemática, 

valorizando em todas as discussões a importância de trabalhar esse contexto. 

Seu percurso na universidade pode ser considerado regular, mesmo na condição de 

dessemestralizado. Foi conservado nas disciplinas Matemática I, Geometrias Plana, Espacial e 

Analítica, Cálculo I e II, Física I e Álgebra Linear I.  

Ana também compõe o grupo dos alunos residentes do Campus II. Afastada da 

família, enfrenta as dificuldades com determinação. Leva para o grupo uma experiência de um 

ano trabalhando com atividades de reforço escolar para alunos do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental II. Totalmente integrada ao curso, participa de projetos de monitoria nas 

disciplinas de Desenho Geométrico e Geometria, além de integrar por seis meses o projeto de 

extensão de Geometria e Artes Visuais na Universidade Aberta à Terceira Idade. Demonstra 

muita habilidade com jogos, dinâmicas e construções de materiais concretos. Sua 

compreensão necessita de um modelo, de manipulação para se tornar efetiva, fazendo com 

que efetue diversos questionamentos. Tem participação em eventos nacionais e internacionais 

com a apresentação de trabalhos. 

Seu histórico escolar revela algumas dificuldades nas disciplinas de Matemática I e 

II, Geometria analítica, Álgebra Linear I, Cálculo I e II, Física I e Estatística I. Desse conjunto 

de disciplinas, apenas a Álgebra Linear I foi cursada duas vezes sem aprovação. As 

disciplinas do campo educacional são efetuadas com aprovações significativas.  

Pedro é um aluno interessado, participativo, sempre disposto a aprender, além de 

manter um bom relacionamento com a comunidade acadêmica. Envolvido com representações 

estudantis, participa de eventos acadêmicos como seminários, feiras, congressos nacionais e 

internacionais, com apresentação de trabalhos: oficina de dobraduras e de ábaco na calourada 

potencializada; monitor do X Encontro Nacional de Educação Matemática; III e IV Fórum 

Baiano das Licenciaturas; 1º e 2º ciclo de palestras da I Jornada Científica. Possui trabalhos 

publicados no XV Encontro Baiano de Educação Matemática; VII Congreso Iberoamericano 

de Educación Matemática – Montevidéu; II Congresso Internacional TIC e Educação – 

Lisboa. Sua participação também possui registros nos projetos da própria Universidade, 

como: Universidade para Todos, Projeto em Ação, e Estudando Matemática para as 

Olimpíadas. Monitor do Projeto Mais Educação do Governo Estadual, registra ainda dois anos 

e dois meses em experiências com o ensino de Matemática, no Projeto Mais Educação, de 

cunho Municipal, envolvendo alunos do Ensino Fundamental I.  

Sua trajetória na grade curricular mostra sinais de fragilidade nos componentes das 

disciplinas específicas, como ‘Álgebra linear I e II’, ‘Cálculo I e II’, ‘Física I’ e ‘Geometria 
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diferencial’, sendo que a disciplina ‘Álgebra linear II’ permanece em dependência. Desse 

modo, Pedro ficou dessemestralizado com a conclusão prevista para 2014. 

Isabel é uma aluna responsável, comprometida com a aprendizagem, questionando 

sempre o nível de qualidade e utilidade do curso para uma atuação profissional. Ela contribui 

com a pesquisa apresentando uma experiência de três anos trabalhando como professora de 

Matemática no Ensino Fundamental I, com alunos do 4º e 5º ano; no Ensino Fundamental II, 

alunos do 6º ano, e no primeiro ano do Ensino Médio.  

Possui participação em congressos com publicação de trabalhos: VII Congresso 

Ibero-americano de Educação Matemática; III Fórum Baiano das Licenciaturas em 

Matemática; seminários: 1º Seminário Interdisciplinar Local de Avaliação, PIBID, 1º Semana 

acadêmica de Matemática; encontros: Discussão sobre Educação Matemática nas Séries 

Iniciais-UNEB, XV Encontro baiano de Educação Matemática, IV Fórum Baiano das 

Licenciaturas em Matemática, 1º e 2º Ciclo de Palestras do Curso de Licenciatura em 

Matemática –UNEB. 

Como aluna dessemestralizada, registra em seu histórico dificuldades com as 

disciplinas Geometria Plana, Geometria Analítica I, Geometria Descritiva I, Geometria 

Espacial, Matemática III, Álgebra Linear I e II, Cálculo I, II, III e IV, Estrutura Algébrica I, II 

e III. Apesar disso, as disciplinas dos outros blocos se consolidam com extrema facilidade, 

principalmente as de natureza pedagógica. 

Maria contribui com a pesquisa apresentando uma experiência de três anos como 

professora no Ensino Fundamental I e II. No início um pouco tímida, mas aos poucos foi se 

firmando, fazendo uso de uma postura crítica frente ao curso e a Matemática por ele 

desenvolvida. Seu histórico escolar aponta para algumas fragilidades no campo das 

disciplinas específicas, cuja necessidade de superação produziu a extensão de alguns 

semestres. As disciplinas em que apresenta dificuldade são: Lógica, Geometria Plana, 

Geometria Descritiva I, Geometria Espacial, Álgebra Linear I, Álgebra Linear II, Cálculo I e 

II, Estatística I, Física I e III, Estatística I, Estrutura Algébrica I. Nesse universo, as 

disciplinas de Física III, Álgebra Linear II e Estrutura Algébrica II permanecem sem 

aprovação.  

João é mais um componente com 23 anos, cursando o 9º semestre. Durante sua 

trajetória universitária não possui experiência atuando como professor, no entanto é um aluno 

participativo, questionador e preocupado com a qualidade do ensino de Matemática que está 

sendo proporcionado nas instituições públicas em todos os períodos. Durante a análise do 

histórico escolar é possível observar uma reprovação nas disciplinas que envolvem os 



120 

conhecimentos matemáticos em todos os semestres cursados. As disciplinas de Álgebra 

Linear I, Cálculo I e II, Geometria Espacial foram cursados duas vezes sem lograr aprovação.  

Daniel traz para o grupo da pesquisa uma experiência de ensino que equivale há um 

ano e meio como professor de Matemática em cursos técnicos do SENAI, além de ter 

lecionado também no Ensino Fundamental II. Defensor fervoroso de uma universidade 

pública de qualidade, questiona métodos, projetos, e, principalmente, o projeto pedagógico do 

curso de Matemática. Expressa seu compromisso com o ensino e o desejo de ser um 

professor. Tem participação em congressos nacionais e internacionais envolvendo a Educação 

Matemática, com apresentação de trabalho e organizador de eventos. 

Nos três primeiros semestres, seu histórico escolar tem o registro de aprovação em 

todos os componentes. Nos dois semestres seguintes apresenta reprovações nas disciplinas de 

Cálculo I e II, Estatística I, Física I, Álgebra Linear II, Estrutura Algébrica I e Matemática 

Financeira. No mesmo semestre em que ocorrem as conservações nas disciplinas mais 

específicas, temos o registro também de dificuldades nas disciplinas Tendências em Educação 

Matemática, Didática e Laboratório do Ensino da Matemática II.  

Lucas colabora na pesquisa com quatro anos de experiência em ensino na rede 

pública, percorrendo o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Bastante ponderado, mas 

com um forte traço de timidez em suas colocações. A singularidade de Lucas nesse grupo se 

justifica no fato de ser o único com um histórico escolar construído em uma instituição 

particular.  

O licenciando tem participação em seminários, encontros e oficinas: 1º e 3º Ciclo de 

Palestras do Curso de Licenciatura em Matemática – UNEB; Oficina de Leitura e Produção 

de Textos Acadêmicos; Primeira Oficina de Matemática em Catu; II Fórum de Ensino de 

Geometria das Escolas Públicas de Catu e Alagoinhas; e uma oficina: Desmistificando Alguns 

Mitos Matemáticos com a Utilização do Jogo – UNEB. 

Seu histórico apresenta reprovações nas disciplinas do campo matemático em todos 

os semestres, conservando esta situação nos componentes ‘Análise real’, ‘Cálculo III e IV’, 

‘Álgebra linear I e II’ e ‘Estrutura algébrica II e III’. Também encontramos o registro de 

conservação no componente ‘Seminário Temático IV – Pesquisa em Educação Matemática’. 

De modo geral, o histórico de reprovação dos pesquisados justifica a necessidade de 

prorrogação de semestre, principalmente, e necessariamente para os componentes que 

trabalham os conteúdos matemáticos. Outro fato que merece atenção e esclarecimento é que, 

ao fazer referência às conservações, incluímos os trancamentos e a reprovação por falta.  
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4.3 ETAPAS PARA A CONSTRUÇÃO DO MÉTODO 

O desenvolvimento do estudo de caso se caracteriza, segundo Nisbet e Watt (apud 

LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 24), por uma inserção em três fases, sendo a primeira “aberta ou 

exploratória”, a segunda “mais sistemática em termos de coleta de dados” e a terceira, na 

“análise e interpretação sistemática dos dados e elaboração do relatório”. 

Ao abordar a primeira fase, as autoras sinalizam para a importância da fase 

exploratória, que, por ser aberta, vai exigir uma definição mais precisa do objeto de estudo, ou 

seja, “é o momento de especificar as questões ou pontos críticos, de estabelecer os contatos 

iniciais para entrada em campo, de localizar os informantes e as fontes de dados necessários 

para o estudo” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 25). 

Para esse momento, buscamos as informações necessárias junto ao Colegiado de 

Curso de um dos campi em que funciona o curso de licenciatura em Matemática, foi 

disponibilizada uma cópia do PPP. Na mesma oportunidade, foram realizadas visitas a todas 

as salas do curso, convidando os estudantes que estão em curso a partir do quarto semestre 

para participar de uma reunião em que seria apresentada a proposta da pesquisa para a 

inserção desses estudantes no estudo. A limitação do intervalo de tempo se justifica no fato de 

o licenciado já ter cursado mais de 50% da grade curricular, ampliando seu potencial de 

contribuição para o objeto de estudo. Convite aceito, contamos com a presença de nove 

alunos que, após os devidos esclarecimentos, foram incorporados como sujeitos da 

investigação. 

Na busca para delimitar o objeto de estudo, realizamos o levantamento de 

documentos oficiais mais recentes que subsidiam o processo de reformulação do PPP do 

curso de licenciatura em Matemática, com destaque para as resoluções CNE/CP 1 e 2, de 

fevereiro de 2002, e seus impactos junto aos cursos. 

Uma vez identificados os elementos-chave desta investigação, para a fase de 

delimitação do estudo foram utilizados o questionário e a entrevista semiestruturada. Como 

recurso metodológico, o questionário é um instrumento “constituído por uma série ordenada 

de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” 

(MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 100). Na sua composição, optou-se por questões abertas, 

que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 116), permitem ao “pesquisador captar alguma 

informação não prevista por ele ou pela literatura”. Nesta pesquisa, o recurso do questionário 

foi utilizado, também, para realizar um estudo exploratório do cenário a ser investigado, 

possibilitando o surgimento de hipóteses não planejadas.  
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Como segundo instrumento metodológico foi utilizada a entrevista semiestruturada, 

“[...] que se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 

permitindo que o entrevistado faça as necessárias adaptações” o que “favorece não só a 

descrição do fenômeno como também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 25), além de manter a presença constante e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987). 

Desse modo, os métodos escolhidos possibilitaram abordar as diversas compreensões 

elaboradas pelos sujeitos, que estão em diferentes momentos da formação, em torno de 

aspectos comuns, como a investigação sobre o curso, sobre o formador e sobre a prática. 

Também possibilitaram o registro de suas memórias quanto às aulas de Matemática e o 

confronto entre o proposto no PPP e suas percepções quanto ao que está sendo realizado na 

formação.  

Para o procedimento da análise sistemática dos dados, nos apoiamos na compreensão 

de Lüdke e André (2013, p. 25), quando esclarecem que: 

[...] a tarefa de análise implica, num primeiro momento, a organização de todo o 

material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando identificar 

nele tendências e padrões relevantes. Num segundo momento essas tendências e 

padrões são reavaliados, buscando-se relações e interferências num nível de 

abstração elevado.  

Portanto, para trilhar esse caminho, buscamos fundamentar teoricamente a análise do 

PPP do curso. Esse esforço envolveu as principais resoluções e pareceres que tratam da 

formação de professores de Matemática. Em paralelo, procedemos à organização das 

informações presentes e reveladas dos questionários e entrevistas. A análise desse conjunto 

básico de informações procedeu a partir de algumas categorizações assumidas dos itens 

explicitados pelo Art. 2º da resolução CNE/CES 3/2002. Assim, derivadas de nosso objetivo, 

assumimos como categorias: ‘O perfil dos formandos’, ‘A organização curricular com sua 

matriz’, ‘Prática como componente curricular’ e ‘Ementário’.  

Tomando por base as categorias eleitas, o processo de análise permitiu articulações 

entre as fontes e o PPP elaborado, ou seja, inferimos algumas aproximações e distorções entre 

o que de fato se projeta e o que se constrói para o licenciando, considerando sua atuação 

futura na escola básica, além de conseguirmos subsidiar as considerações que serão 

apresentadas ao final deste estudo. 
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4.3.1 Procedimento para elaboração e utilização de roteiro para análise do PPP do 

curso de licenciatura em Matemática da UNEB 

Conforme já foi explicitado neste relatório, o objetivo da pesquisa é investigar como 

se dá a articulação entre a teoria e a prática no PPP do curso de licenciatura em Matemática da 

UNEB, considerando os entendimentos produzidos por estudantes que estão em diferentes 

momentos da licenciatura. 

Entendemos que a análise do referido projeto pode contribuir para revelar facilidades 

e/ou dificuldades produzidas no curso e, por meio dos resultados, contribuir para imprimir ao 

curso de licenciatura da UNEB uma identidade de formação de professores de Matemática 

para a educação básica. 

Sendo assim, para a realização da análise do PPP, elaboramos um roteiro composto 

de quatro categorias de análise, descritas a seguir:  

1. Perfil profissional do curso. 

2. Organização e matriz curricular. 

3. Prática como componente curricular. 

4. Ementas. 

Após a identificação e a análise dessas categorias, construímos um novo roteiro para 

analisar como os licenciandos desse curso interpretaram as configurações curriculares, de 

modo a promover a articulação entre teoria e prática no percurso formativo. Esse roteiro está 

composto de quatro categorias: 

1. Referências às características profissionais esperadas do licenciando. 

2. Saberes científicos e pedagógicos da matriz curricular. 

3. Formas de relação entre teoria e prática na matriz curricular. 

4. Concepção de prática. 

Desse modo, os métodos escolhidos possibilitaram abordar as diversas compreensões 

elaboradas pelos sujeitos, em diferentes momentos das suas formações, em torno de aspectos 

comuns, como a investigação sobre o curso, sobre o futuro formador e sobre a prática. 

Também possibilitaram o confronto entre o proposto no PPP do curso e as suas percepções 

diante do que está sendo vivenciado na licenciatura.  
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4.3.2 Procedimento para elaboração e utilização de roteiro para os questionários 

estruturados 

A seguir apresentaremos os procedimentos adotados para elaboração e utilização de 

roteiro para realização de entrevista junto aos sujeitos investigados nesta pesquisa. 

Para elaboração da pauta utilizamos como referência os aportes teóricos estudados 

envolvendo a relação entre teoria e prática na formação de professores. Durante o processo de 

elaboração definiu-se que o percurso das entrevistas obedeceria à pauta de duas sessões assim 

definidas e caracterizadas: 

 

Quadro 10. Das Sessões 

Sessão Pauta 

 

I 

Apresentação do projeto de pesquisa. 

Preenchimento de termos de consentimento. 

Preenchimento do instrumento de perfil dos participantes. 

Aplicação de questionários 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O roteiro para entrevista estruturada utilizado na sessão 1 ficou composto por treze 

questões, distribuídas em três blocos temáticos (Anexo A): 

▪ Bloco A: Investigando o Curso (3 questões); 

▪ Bloco B: Investigando o Futuro Formador (4 questões) 

▪ Bloco C: Investigando a prática (3 questões) 

 

Quadro 11. Das Sessões. 

Sessão Pauta 

 

II 

Escrita individual à vista da questão: 

Hoje, o que significa ser um bom professor de Matemática? Quais as competências indispensáveis a 

esse profissional? 

Organização de um painel para utilização de um debate à vista das questões: 

Que contribuições o curso de licenciatura trouxe para sua futura atuação como professor(a) de 

Matemática? O que você acha que ficou faltando? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A última etapa desta sessão envolve a questão do debate com o objetivo de saber, 

entre as experiências vividas como alunos do ensino superior quais seriam incorporadas 

durante sua prática profissional como professor de Matemática. Ou seja, “O que vocês 

utilizariam, ou não, das experiências vividas como alunos do ensino superior, para a prática 

profissional como professores de Matemática?”. 
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CAPÍTULO 5 – O CURSO DE LICENCIATURA DE 

MATEMÁTICA – UNEB, SEU PPP, E A SUA OBSERVÂNCIA 

À LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Neste capítulo apresentaremos a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), seu PPP, 

que constituem os objetos de análise nesse estudo, e a relação desse PPP com a legislação 

vigente.  

5.1 SITUANDO O CURSO 

Pela lei delegada 66 de 1º de junho de 1983, foi criada a Universidade Estadual 

da Bahia, em sistema multicampi, com sede em Salvador. A UNEB possui 29 

Departamentos localizados em sedes de municípios baianos e distribuídos em 24 campi e, 

para tanto, são oferecidas 150 opções de cursos e habilitações nas modalidades presencial e de 

educação a distância, além de 12 cursos de mestrado e três cursos de doutorado (UNEB, 

2013). A Figura 2 ilustra a abrangência da Instituição mediante a localização e a identificação 

do campus. 
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Figura 2. Localização da UNEB no estado da Bahia 

 

Campus Cidade Campus Cidade Campus Cidade 

I Salvador IX Barreira XVII Bom Jesus da Lapa 

II Alagoinhas X Teixeira de Freitas XVIII Eunápolis 

III Juazeiro XI Serrinha XIX Camaçari 

IV Jacobina XII Guanambi XX Brumado 

V Santo Antônio de Jesus XIII Jacobina XXI Ipiaú 

VI Caetité XIV Conceição do Coité XXII Euclides da Cunha 

VII Senhor do Bomfim XV Valença XXIII Seabra 

VIII Paulo Afonso XVI Jequié XXIV Xique-Xique 

Fonte: PROGRAD/UNEB 

 

 

O curso de licenciatura em Matemática da UNEB foi criado em 31 de maio de 2004 

e autorizado pela resolução CONSU 272/2004 publicada no Diário oficial do Estado de 4 de 

junho de 2004. A graduação aqui demarcada resultou de um processo de redimensionamento 

curricular do curso de formação de professores – licenciatura plena em Matemática, iniciado 
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em 2003, com o objetivo de adequá-lo às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação.  

Durante os anos de 2004 e 2011, a grade curricular do curso de licenciatura sofreu 

algumas modificações com a inclusão e a exclusão de disciplinas, mas mantendo sempre fixo 

o currículo mínimo exigido pela legislação.  

A alteração curricular mais recente surgiu da necessidade de “privilegiar o que é 

essencial e estrutural na formação de profissional que se deseja formar”, “na perspectiva de 

uma formação em que o aluno tenha autonomia intelectual e seja sujeito do seu processo de 

aprendizagem”, “na necessidade de vinculação da formação acadêmica com a prática 

profissional investigativa que contribui para a unidade entre a teoria e a prática” (UNEB, 

2011, p. 119).  

Como consequência natural de um processo de avaliação desse novo curso, algumas 

alterações curriculares foram aprovadas por determinação da resolução 1.151/2010 do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONCEPE). Estas alterações não 

modificaram a concepção curricular do curso; referem-se apenas à ampliação do elenco de 

componentes de livre escolha, à revisão textual do projeto e à organização dos componentes 

curriculares entre eixos (UNEB, 2011).  

O currículo do curso de licenciatura em Matemática é o mesmo para os Campus II – 

Alagoinhas, Campus VI – Caetité, Campus VII – Senhor do Bonfim, Campus VIII – Paulo 

Afonso, Campus IX – Barreira e Campus X – Teixeira de Freitas, desenvolvido em turnos 

matutino, vespertino e/ou noturno. Apesar da uniformidade curricular, a UNEB concede 

autonomia aos seus departamentos para desenvolverem suas atividades acadêmicas, por 

entender que estes apresentam características culturais próprias de regionalidade e que não 

poderão ser desconsideradas no processo de formação profissional por ela pretendida.  

5.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UNEB 

Uma das fontes de informação desta pesquisa é o PPP do curso de licenciatura em 

Matemática da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e, como documento oficial, 

responde por todas as propostas e encaminhamentos efetuados no curso. Entendemos que sua 

construção deve estar em consonância com as diretrizes em vigor, ao mesmo tempo em que 

assume um compromisso com o novo, no sentido de perspectivas futuras.  
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Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar 

significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um 

período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que 

cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode 

ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam 

visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 

(GADOTTI, 1994, p. 579) 

Nesse contexto surgem alguns questionamentos, cujas respostas exigem um grau de 

comprometimento, considerando o profissional que se deseja formar.  

O que define um professor de Matemática como profissional? Que conhecimentos 

profissionais são básicos e fundamentais para a formação do professor de 

Matemática? Quais são os saberes matemáticos e os saberes didáticos que devem 

constituir? Como deve aprender Matemática aquele que, num futuro próximo, se 

dedicará a ensiná-la, profissionalmente? (SBEM, 2003, p. 7) 

O conjunto de possíveis respostas para essas questões descreve a perspectiva adotada 

no curso de licenciatura em Matemática e que, portanto, pode ser encontrado no corpo do 

PPP. 

Desse modo, para responder nossa questão de pesquisa – Como se dá a articulação 

entre a teoria e a prática no PPP do curso de licenciatura em Matemática da UNEB? –, 

estudamos o projeto com vigência a partir de 2011, cuja proposta de formação descreveremos 

elegendo para análise as seguintes categorias: ‘Perfil Profissional do curso’, ‘Organização 

curricular’, ‘Prática como componente curricular’ e ‘Ementas’. 

5.2.1 Perfil Profissional do Curso 

O levantamento realizado sobre o projeto unificado do curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB indica que ele se encontra em conformidade com a resolução CNE/CP 

3, de 8 de fevereiro de 2003. Assim, na intenção de proporcionar uma compreensão adequada 

do perfil profissional do egresso, e mesmo antes de apresentá-lo, consideramos importante a 

adoção de uma definição para a denominação “Perfil profissional” ou “Perfil do egresso”, de 

modo a tornar possível estabelecer uma coerência entre o que foi concebido a priori no PPP e 

possíveis considerações extraídas em seu processo de análise. 

Vamos assumir a concepção de Perfil profissional do egresso do curso de 

licenciatura em Matemática como a “descrição das características profissionais básicas que se 

espera que o futuro professor de Matemática desenvolva ao longo do curso de licenciatura em 

Matemática” (MURIEL JUNIOR, 2009, p. 56). Assim, procederemos às análises do material 

investigado tendo por base a busca por características profissionais básicas a serem 

incorporadas no estudante de licenciatura em Matemática. 
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Embora concentremos nossa atenção em partes do PPP do curso, em particular na 

seção denominada “Perfil do egresso” ou ‘Perfil profissional do curso’, estamos considerando 

outros aspectos, como a concepção, os objetivos, as competências e as habilidades, de modo a 

contextualizar informações que possam contribuir para favorecer nossa compreensão, 

descrição e análise.  

A revelação das características profissionais desejadas passa pela adoção de uma 

concepção de formação em que: 

▪ o aluno tenha uma autonomia intelectual e seja sujeito do seu processo de 

aprendizagem. Para tanto, busca desenvolver uma visão histórica e social da 

Matemática, privilegiando os processos e não apenas as sínteses do 

conhecimento matemático formal em que a Matemática é considerada uma 

ciência viva, aberta, com ampla inserção na sociedade contemporânea. 

▪ a identidade do curso vai sendo construída com base em elementos do processo 

de construção do conhecimento, numa vinculação da formação acadêmica com 

a prática profissional, investigativa, que corrobora a unidade entre a teoria e a 

prática. 

▪ a construção do conhecimento torna-se, portanto, um pressuposto do processo 

formativo, em que os elementos apresentados pelo contexto local, regional e 

global, associados às bases teórico-metodológicas desenvolvidas pelo curso, 

possam possibilitar a superação da fragmentação dos conteúdos e fortalecer a 

unidade entre teoria e a prática, a interdisciplinaridade e o diálogo com a 

pesquisa. (UNEB, 2011, p. 119) 

Com base nesses princípios, o PPP estabelece os seguintes objetivos: 

▪ Desenvolver atividades acadêmicas numa perspectiva interdisciplinar, articulando ensino, 

pesquisa e extensão; 

▪ Possibilitar a construção de um conhecimento local, regional e global, mediante um 

processo de contextualização, de forma a abolir a fragmentação dos conteúdos expressos 

nos componentes curriculares; 

▪ Criar situações práticas, através do adequado conhecimento do exercício profissional, de 

suas problemáticas e responsabilidades, dando ênfase ao aspecto ético nelas envolvidas; 

▪ Estimular práticas de estudos independentes, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno (UNEB, 2011, p. 120). 

Portanto, a efetivação dos princípios de um PPP não estará restrita apenas à descrição 

de seus objetivos, muito menos na constatação de suas concepções, mas residirá nas respostas 

por ela produzidas sobre o tipo de conhecimento considerado importante, justamente a partir 

das descrições sobre o tipo de professor que o PPP considerou como ideal (SILVA, 2004).  

Para a descrição do perfil profissional do futuro professor no curso de licenciatura 

em Matemática, o Projeto propõe estimular no licenciando o desenvolvimento de 

características como: 
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1 – postura ético-profissional; 2 – domínio do conhecimento matemático específico 

tendo consciência do modo de produção próprio desta ciência; 3 – capacidade de 

trabalhar de forma integrada com os profissionais de sua área e de outras, no sentido 

de contribuir efetivamente com a proposta pedagógica da escola, favorecendo uma 

aprendizagem multidisciplinar e significativa para os alunos; 4 – compreensão das 

características peculiares de cada um dos raciocínios típicos da matemática: o 

lógico, o aritmético, o algébrico e o geométrico; 5 – compreensão da contribuição 

que a aprendizagem da matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o 

exercício de sua cidadania e consciência de seu papel na superação dos preconceitos 

trazidos pela angustia, inércia ou rejeição que muitas vezes ainda estão presentes no 

ensino aprendizagem da Matemática. (UNEB, 2011, p. 120) 

É preciso ressaltar que as informações constantes no projeto pedagógico não nos 

permitem assegurar que as características associadas ao perfil do egresso tenham sido 

consideradas como ponto de partida pelo grupo responsável por sua organização. No entanto, 

o compromisso assumido no momento em que se define esse perfil, deve estar em 

consonância com uma concepção política mais geral, em que a competência esteja articulada 

ao compromisso com os processos de ensino e de aprendizagem no campo da educação 

básica. 

Na pretensão de formar profissionais para o ensino de Matemática com o perfil 

desejado, a proposta do curso vai buscar desenvolver no estudante da licenciatura habilidades 

e competências a serem agregadas ao conjunto de conhecimentos constituídos ao longo de sua 

trajetória de formação. Nesse contexto, assumimos as competências como um conjunto de 

ferramentas de ação que vão se materializar por meio da relação entre diversos conhecimentos 

ou saberes, e, como tal, não podem ficar restritas a uma listagem de procedimentos 

previamente estabelecidos, sob pena de fragilizar seu potencial de mobilização e renovação de 

conhecimentos ou saberes.  

Assim, ao estabelecer as características profissionais que se espera que o estudante 

da licenciatura desenvolva, é imprescindível considerar que o professor em atividade de 

prática não utiliza apenas o domínio de um conhecimento próprio da área, ou seja, no 

desenvolvimento da ação docente são mobilizados outros domínios de natureza específica, 

pessoais, sociais, saber fazer, entre outros.  

Portanto, apoiados nesse entendimento, na análise do documento e do diálogo com a 

literatura, selecionamos quatro características profissionais que se espera que ao final do curso 

o licenciando em Matemática tenha desenvolvido: 

▪ Conhecimento específico de Matemática; 

▪ Conhecimento sobre o ensino de Matemática; 

▪ Compromisso profissional; 

▪ Compromisso social. 
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Associamos a estas características as competências e habilidades extraídas do PPP, e 

que, ao final do curso, o licenciando precisa ser capaz de executar. O Quadro 12 apresenta as 

características esperadas relacionadas aos atributos que vão dar visibilidade à ação do futuro 

professor. 

 

Quadro 12. Síntese geral do perfil profissional do egresso. 

Características profissionais desenvolvidas Atributos profissionais esperados 

Conhecimento específico de Matemática Conhecer conteúdos básicos de Matemática 

Dominar conteúdos matemáticos 

Identificar e formular problemas matemáticos 

Resolver problemas matemáticos  

Conhecimento sobre o ensino de Matemática Elaborar propostas pedagógicas 

Analisar propostas curriculares 

Dominar conhecimentos teóricos específicos para o ensino 

Reconhecer a prática como espaço de recriação 

Desenvolver estratégias de ensino 

Desenvolver a interdisciplinaridade 

Articular a prática com outras áreas do conhecimento 

Contextualizar os conteúdos básicos da Matemática com a 

atualidade 

Avaliar os estudantes 

Compromisso profissional Capacidade de aprendizagem continuada 

Conhecer os processos de construção do conhecimento dos 

alunos 

Uso de tecnologias para resolver problemas 

Compromisso social Considerar a dimensão pessoal, social e profissional dos alunos 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao inferir a capacidade de mobilização das competências profissionais esperadas do 

futuro professor, entendemos ser possível estabelecer relações entre um atributo e mais de 

uma característica, porém optamos por associá-la a uma única característica desejada para 

favorecer a compreensão geral desse perfil.  

Para tanto, procederemos à análise das características especificadas com o registro 

dos trechos do PPP em que constam tanto os atributos como as características por ele 

especificados. 

 

5.2.1.1 Conhecimento Específico de Matemática 

Na característica profissional Conhecimento Específico de Matemática agrupamos 

quatro competências esperadas do futuro professor: Conhecer conteúdos básicos de 
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Matemática; Dominar conteúdos matemáticos; Identificar e formular problemas matemáticos 

e Resolver problemas matemáticos.  

Conhecer os conteúdos básicos da Matemática faz parte do perfil desejado e se 

revela no domínio de conteúdos matemáticos necessários para o ensino, tanto no campo da 

educação básica, como para além dela, pois o rigor científico envolve a compreensão de 

demonstrações, teoremas e proposições. Resolver problemas matemáticos vai envolver a 

capacidade de elaborar, compreender e testar a situação-problema, validada pelo potencial de 

se comunicar matematicamente.  

Todos esses atributos profissionais estão vinculados ao Conhecimento Específico de 

Matemática e estão enfatizados nos trechos do PPP do curso em síntese no Quadro 13. 

 

Quadro 13. Atributos profissionais associados ao conhecimento específico de Matemática com o seu 

desenvolvimento profissional. 

Conhecimento 

Específico de 

Matemática 

Perfil Profissional do egresso 

(UNEB, p. 120) 

Atributos profissionais 

(UNEB, p. 121) 

Domínio do conhecimento 

matemático específico tendo 

consciência do modo de produção 

próprio desta ciência.  

▪ Desenvolver estratégias de ensino que 

favoreçam a criatividade, a autonomia e a 

flexibilidade do pensamento matemático dos 

educandos, dando mais ênfase aos conceitos 

do que às técnicas, fórmulas e algoritmos. 

Compreensão das características 

peculiares de cada um dos 

raciocínios típicos da Matemática: o 

lógico, o aritmético, o algébrico e o 

geométrico 

▪ Capacidade de identificar, formular e resolver 

problemas na sua área de aplicação, utilizando 

rigor lógico-científico na análise da situação-

problema. 

 

Fonte: PPP da UNEB 

 

5.2.1.2 Conhecimento sobre o Ensino de Matemática 

Conforme explicitamos no Quadro 13, os atributos profissionais que associamos ao 

Conhecimento específico de Matemática fazem referência à capacidade de o egresso: 

Elaborar propostas pedagógicas; analisar propostas curriculares; Dominar conhecimentos 

teóricos específicos para o ensino; Reconhecer a prática como espaço de recriação; 

Desenvolver estratégias de ensino; Desenvolver a interdisciplinaridade; Articular a prática 

com outras áreas do conhecimento; Contextualizar os conteúdos básicos da matemática com 

a atualidade; Avaliar os estudantes. 

Na composição dos conhecimentos voltados para o ensino de Matemática 

encontramos no PPP o registro de características que se materializam em ações de análise de 

propostas pedagógicas para a educação básica com ênfase na aprendizagem dos alunos. 
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Reconhecemos também, nos atributos projetados, uma preocupação com o desenvolvimento 

de conteúdos específicos para o ensino da Matemática por meio de uma condução didática e 

metodológica. Estes e outros atributos concorrem para o reconhecimento da prática como 

espaço de recriação, utilizando e desenvolvendo estratégias de ensino que vão canalizar as 

ações interdisciplinares e articulando a prática com outras áreas de ensino. A capacidade para 

avaliar as situações dos alunos implica na necessidade de estabelecer critérios para demarcar 

as extensões do campo teórico e prático. Em continuidade, o quadro a seguir apresenta 

características e atributos conforme registros no PPP do curso. 

 

Quadro 14. Atributos profissionais associados ao conhecimento sobre o ensino de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 

sobre o ensino de 

Matemática 

Perfil Profissional do egresso 

(UNEB, p. 120) 

Atributos profissionais 

(UNEB, p. 121) 

 

 

 

 

 

Capacidade de trabalhar de forma 

integrada com os profissionais de sua 

área e de outras, no sentido de 

contribuir efetivamente com a 

proposta pedagógica da escola, 

favorecendo uma aprendizagem 

multidisciplinar e significativa para 

os alunos. 

▪ Desenvolver a interdisciplinaridade, articulando 

sua prática como professor de Matemática com 

as diversas áreas do conhecimento 

▪ Perceber a prática docente de Matemática como 

espaço de constante recriação 

▪ Criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações 

dos alunos, fazendo uso não apenas do 

conhecimento específico matemático, como 

também de temas sociais transversais ao 

currículo escolar, contextos sociais relevantes 

para a aprendizagem escolar e especificidades 

didáticas envolvidas 

▪ Ser capaz de contextualizar os conteúdos 

básicos de Matemática inserindo-os e 

relacionando-os com a atualidade, 

considerando, ainda, as dimensões pessoal, 

social e profissional dos alunos. 

▪ Elaborar e analisar propostas de ensino-

aprendizagem de Matemática para a educação 

básica 

Fonte: PPP da UNEB 

 

5.2.1.3 Compromisso Profissional 

Para caracterizar o Compromisso profissional incluímos os atributos emergentes do 

PPP e que estão vinculados às necessidades do egresso: Capacidade de aprendizagem 

continuada; Conhecer os processos de construção do conhecimento dos alunos; Uso de 

tecnologias para resolver problemas. 

O compromisso profissional traz para o perfil do egresso algumas exigências que 

consideramos essenciais: Primeiro, a compreensão do seu papel como professor, seguido da 

capacidade de analisar a própria prática e de aprender continuadamente. Apoiados nessas 
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premissas, foi possível identificar a necessidade de aprender continuadamente, uma procura 

pelo novo em comunhão com o uso de tecnologia. A esses atributos incluímos a capacidade 

de analisar a própria prática e, desse modo, reconhecemos nestes atributos aspectos relativos à 

identidade profissional. Os Quadros 15 e 16 mostram os atributos segundo estas 

características. 

 

Quadro 15. Atributos profissionais associados ao conhecimento profissional. 

Conhecimento 

profissional 

Perfil Profissional do egresso 

(UNEB, p. 120) 

Atributos profissionais 

(UNEB, p. 121) 

Compreensão da contribuição que a 

aprendizagem da Matemática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de 

sua cidadania e consciência de seu papel na 

superação dos preconceitos trazidos pela 

angustia, inércia ou rejeição que muitas vezes 

ainda estão presentes no ensino aprendizagem 

da Matemática 

▪ Conhecer os processos de construção 

dos conhecimentos matemáticos 

próprio da criança e do adolescente. 

(UNEB, p. 121) 

▪ Capacidade de aprendizagem 

continuada e da aquisição e utilização 

de novas ideias e tecnologias para a 

resolução de problemas, sendo sua 

prática profissional também fonte de 

conhecimento. 

Fonte: PPP da UNEB 

 

5.2.1.4 Compromisso Social 

Na caracterização do item Compromisso social, o projeto traz o indicativo associado 

ao compromisso social, que agrega uma percepção de mundo em que atua como agente 

modificador com sensibilidade para as questões de ordem social, reconhecendo a necessidade 

de intervir e transformar a realidade, além de compreender o papel social da escola. 

 

Quadro 16. Atributos profissionais associados ao conhecimento profissional. 

Compromisso 

social 

Perfil Profissional do 

egresso 

(UNEB, p. 120) 

Atributos profissionais 

 

Postura ético-profissional ▪ Ter consciência do seu papel social na superação dos 

preconceitos. 

▪ Compreender a contribuição que a aprendizagem da 

matemática pode oferecer à formação dos indivíduos 

para o exercício de sua cidadania. 

Fonte: PPP da UNEB 

 

O balanço apresentado nesta seção, por meio da análise do PPP, caminha no sentido 

de revelar as características profissionais que se deseja que ao final do curso o licenciando em 

Matemática tenha adquirido, e os respectivos atributos profissionais esperados que os 

licenciandos em Matemática precisam ser capazes de executar. Nessa conjuntura de 
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pretensões, associadas ao desenvolvimento de um potencial para o saber fazer, reconhecemos 

a constituição de saberes que vão compor um repertório de percepções, reconhecimentos, 

análise, posicionamentos, capacidades, reflexões, domínio e articulações a serviço da prática 

profissional. 

Na busca de respostas à nossa pergunta de investigação, descreveremos a 

organização curricular presente no PPP do curso de licenciatura em Matemática da UNEB. 

5.2.2 Organização Curricular 

A organização curricular do curso de licenciatura em Matemática da UNEB se 

apresenta sob a forma de “uma estrutura flexível que possibilita a articulação entre os 

conhecimentos específicos da área, com outras áreas e com a realidade onde ele se 

desenvolve” (UNEB, 2011, p. 121). Dito desse modo, o PPP coloca em evidência o caráter 

interdisciplinar do currículo, possibilitando: 

Aprofundamentos teóricos dos aspectos conceituais do conteúdo e reflexões 

históricas e epistemológicas importantes à compreensão, planejamento e execução e 

avaliação das situações de ensino e aprendizagem da Matemática. (p. 121) 

A descrição da organização curricular presente no PPP tem por objetivo buscar 

elementos que possam contribuir para responder à seguinte questão de pesquisa: Que tipos de 

conhecimentos do saber fazer, presentes no PPP, favorecem no licenciando a aquisição do 

conhecimento prático de ensino? 

Entendemos que uma busca por respostas para este questionamento implica no 

entendimento sobre a própria matriz curricular do curso, no sentido de verificar se essa matriz 

atende às exigências impostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como a forma 

como se encontra configurada a relação entre teoria e prática. Portanto, é exatamente nessa 

direção que vamos proceder com nossas observações. 

Para tanto, tratamos da composição da duração e carga horária do curso, da matriz 

curricular, da prática como componente curricular, definidos pelo PPP, e, também, dos tipos 

de atividades acadêmico-científico-culturais complementares que os licenciandos podem 

desenvolver ao longo da graduação. 

5.2.3 Duração e Carga Horária 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de formação de professores em 

vigor estabelecem a duração e a carga-horária mínimas para serem respeitadas quando da 

elaboração do PPP do curso. A resolução CNE/CP 2, publicada em 2002 determina que os 
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cursos de formação de professores podem ter uma duração mínima de três anos letivos. O PPP 

ora investigado possui um período de integralização curricular com um tempo mínimo de oito 

semestres e, no máximo, quatorze semestres (p. 144).  

A mesma resolução determina que os cursos de licenciatura, de graduação plena, 

devem ser contemplados com uma carga-horária mínima de 2 800 h de componentes 

curriculares, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos de seus projetos 

pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I. 400 horas de prática como componente curricular a serem vivenciadas ao longo 

do curso; 

II. 400 horas de estágio curricular supervisionado a partir do início da segunda 

metade do curso; 

III. 1800 horas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural; 

IV. 200 horas para atividades acadêmico-científico-culturais (BRASIL, 2001b, p. 

1). 

No entanto, o estudo do PPP não revela clareza quanto à distribuição da carga-

horária destinada à prática como componente curricular. A distribuição da carga horária do 

curso, expressa na Tabela 1, apresenta um panorama geral, porém retomaremos esse ponto na 

seção 5.2.6, quando vamos discorrer sobre a prática como componente curricular ao longo do 

curso. 

 

Tabela 1. Síntese da distribuição da carga horária presente no PPP do curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB. 

Componentes Carga horária 

Conteúdos curriculares de natureza científico-cultural 2.255
9
 

Prática como componente curricular 400* 

Estágio Supervisionado 405 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 200 

Total Geral 3.260 

*Optamos por respeitar a carga horária estabelecida na legislação 

Fonte: PPP da UNEB. 

 

5.2.4 Matriz curricular 

A matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática da UNEB é composta 

por componentes em forma de disciplinas para serem desenvolvidas de modo a garantir o 

caráter de interdisciplinaridade evidenciado no projeto. Para tanto, e em atendimento às 

                                                             
9 

Calculamos este valor com base na matriz curricular.  



137 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais, a matriz é organizada em quatro grandes eixos de 

formação, compreendendo: 

A lógica de complexidade do conhecimento frente às dimensões pedagógicas de 

formação, graduando a complexidade a partir de níveis, tomando as abordagens do 

mais simples, ou melhor, de conhecimentos elementares, a níveis mais complexos 

ou avançados da dimensão profissional. (UNEB, 2011, p. 122) 

Portanto, os quatro eixos de formação que compõem o currículo do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB são assim denominados: 

▪ Eixo de Estudos Teóricos da Matemática (ETM) 

▪ Eixo de Formação Docente para o Ensino de Matemática (FDEM) 

▪ Eixo de Instrumentação do Conhecimento e da Produção Matemática (ICM) 

▪ Eixo dos Seminários Temáticos (ST) (UNEB, 2011, p. 122) 

Complementam a estrutura curricular os componentes de livre escolha (CLE) e as 

atividades acadêmico-científico-culturais (AACC).  

Na composição dos eixos os componentes curriculares transitam sob ações 

interdisciplinares com objetivos pré-estabelecidos, conforme explicitados no PPP do curso. 

Organizamos as informações de cada eixo a partir de um quadro, de modo a facilitar a 

compreensão e futuras interpretações dos mesmos. 
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Quadro 17. Síntese das disciplinas por eixo de formação. 

Eixo de Formação Componentes curriculares (carga horária) 

Eixo de Estudos Teóricos da 

Matemática (ETM) 

Matemática I, II e III (75 h) 

Desenho Geométrico I (45 h) 

Geometria Descritiva I (60 h) 

Geometria Plana (60 h) 

Geometria Espacial (60 h) 

Geometria Analítica I e II (60 h)  

Lógica (60 h) 

Cálculo I, II, III e IV (75 h) 

Análise Real (75 h) 

Estatística I (75 h) 

Física I, II e III (60 h) 

Álgebra Linear I e II (75 h) 

Estruturas Algébricas I, II e III 

(60 h) 

Eixo de Formação Docente para o 

Ensino de Matemática (FDEM) 

Didática (45 h) 

Didática da Matemática (45 h) 

Psicologia I (30 h) 

Psicologia II (45 h) 

Laboratório de Ensino da 

Matemática I e II (45 h) 

Tópicos Sócio-Antropológico-

Filosóficos (30) 

Políticas Educacionais I e II (30 

h) 

Análise e Reflexão do Processo 

de Ensino da Matemática (45 h)  

Estágio I (75 h) 

Estágio II (90 h) 

Estágio III e IV (120 h) 

História da Matemática (75 h). 

Eixo de Instrumentação do 

Conhecimento e da Produção 

Matemática (ICM) 

Leitura e Produção Textual I e II 

(15 h) 

Leitura e Produção Textual III, 

IV e V (30 h) 

Metodologia da Pesquisa I, II e 

III (15 h) 

Informática I e II (30 h) 

Softwares Matemáticos (45)  

TCC I, II e III (30 h) 

Eixo dos Seminários Temáticos (ST) Seminário Temático I – 

Linguagem e Representação 

Matemática (15 h) 

Seminário Temático II – 

Representação Geométrica I (15 

h) 

Seminário Temático III – 

Representação Geométrica II 

(15 h) 

Seminário Temático IV – 

Pesquisa em Educação 

Matemática (15 h) 

Fonte: UNEB (2011, p. 122-123) 

 

5.2.5 Descrição dos Eixos de Formação 

O eixo de Estudos Teóricos da Matemática (ETM) tem por objetivo “fornecer o 

embasamento matemático necessário para o desenvolvimento das ações pertinentes à 

formação e prática docente” (p. 122). A efetivação desse objetivo vai exigir que o tratamento 

dado à Matemática esteja associado não apenas ao domínio específico da disciplina, mas que 

esteja refletido em outros saberes, conforme explicitado no PPP do curso: 

Neste eixo a Matemática é trabalhada numa abordagem conceitual e histórica, 

enfatizando as ideias, a formalização, o rigor, a linguagem matemática, suas 

aplicações e relações com os outros saberes e instrumentação para o ensino, de 

modo a possibilitar o domínio do conhecimento matemático e o desenvolvimento 

das experiências e ações do campo profissional. (UNEB, 2011, p. 122) 

A caracterização do eixo Formação para o Ensino de Matemática (FDEM) está 

fundamentada no “trabalho pedagógico, oportunizando ao aluno a compreensão de como se 

dá a construção/aquisição do conhecimento” (p. 123). O PPP descreve os encaminhamentos 
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que vão assegurar o envolvimento e aproximação do aluno com a prática docente por meio de 

uma postura reflexiva sobre a realidade do ensino. Desse modo, afirma-se que: 

Ao mesmo tempo que fornece uma fundamentação epistemológica para fins de 

análise, e intervenção no processo educativo, desenvolve uma postura reflexiva 

sobre a realidade do ensino da Matemática, sobre conceitos e procedimentos 

necessários à ação docente. É ainda o eixo em torno do qual gravitam questões do 

ensino sob um olhar filosófico, sócio antropológico e didático, analisando o 

desenvolvimento social e cognitivo que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem, propondo ações intervencionistas que serão desenvolvidas ao longo 

dos estágios. (UNEB, 2011, p. 123) 

O eixo Instrumentação do Conhecimento e da Produção Matemática (ICM) propõe 

“uma busca por caminhos para o desenvolvimento e a produção de conhecimento a partir das 

reflexões teóricas advindas dos componentes curriculares”. Assim, “a seleção de atividades 

propostas deve garantir uma postura investigativa frente aos fatos que possam ser 

questionados” (p. 122). Por outro lado: 

[...] o aspecto desafiador das atividades desenvolvidas deve permitir estudos de 

casos como motivação para o planejamento e elaboração de Trabalho de Conclusão 

do Curso (TCC). Nele, se contemplam a pesquisa e a investigação do cotidiano 

escolar, articulando conhecimentos com o aprofundamento teórico necessário. 

(UNEB, 2011, p. 122) 

O eixo Seminários Temáticos (ST) vem confirmar sua denominação, ou seja, “é o 

eixo articulador e interdisciplinar do currículo”. Conforme explicitado no Projeto, “é aqui que 

o curso de licenciatura em Matemática transpõe o espaço-tempo da sala de aula, se projetando 

em múltiplos lugares e ocasiões de formação” (p. 123). As abordagens nesses seminários são 

desenvolvidas em consonância com os temas de cada um, conforme se apresenta a seguir: 

▪ Seminário Temático I (Linguagem e Representação Matemática): aborda 

conceitos históricos, domínio do conhecimento matemático e o sentido lógico-

matemático. As contribuições advindas da leitura e reflexões de textos 

fornecem subsídios teóricos e práticos para resolução de problemas 

apresentados e discutidos ao longo do semestre. 

▪ Seminário Temático II (Linguagem e Representação Geométrica I): busca 

desenvolver competências, percepções geométricas espaciais interligadas à 

resolução de problemas do cotidiano, levando o aluno a pensar, questionar, 

estruturar e argumentar, utilizando os instrumentos teóricos advindos dos 

componentes curriculares do semestre. 

▪ Seminário Temático III (Representação geométrica II): aborda a geometria 

numa visão artística e lúdica, levando o aluno a situar-se no plano e no espaço, 

a partir de conhecimentos oriundos dos componentes curriculares do semestre 

(p. 123). 

▪ Seminário Temático IV (Pesquisa em Educação Matemática); é o momento em 

que o aluno retoma as discussões sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

das pesquisas na área da Educação Matemática numa perspectiva de 

exploração e reflexão a partir dos componentes curriculares do semestre. 
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Além desses eixos, integram o currículo os CLE e as AACC, complementando e 

diversificando a formação para além da sala de aula. 

Os CLE têm por objetivo “fortalecer a flexibilização do currículo”, oportunizando ao 

aluno a livre escolha de estudos e atividades a serem realizados no percurso de sua formação 

acadêmica. Contempla uma carga horária mínima de 180 h, e são ofertados pelo colegiado do 

curso a partir do 3º semestre. São oferecidos 28 componentes distribuídos por eixos, a saber: 

21 componentes alocados no eixo ETM, 6 componentes no eixo FDEM e apenas 1 

componente pertencente ao eixo ICM, todos com uma carga horária de 60 h. 

O projeto do curso estabelece como atividades válidas para as AACC a “iniciação 

científica, monitoria de ensino e extensão, participação em seminários, congressos e eventos, 

participação em projetos de extensão comunitária, apresentação de trabalhos em eventos de 

natureza acadêmica” (p. 140). 

Para facilitar o entendimento da organização curricular, apresentamos o Quadro 18, 

referente à matriz curricular do curso de licenciatura da UNEB, a Tabela 2, demonstrativa da 

carga horária e distribuição dos eixos de formação que compõem o curso, e a Tabela 3 

contendo um panorama geral da matriz curricular 
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Quadro 18. Matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática da UNEB. 

 
Fonte: PPP (UNEB, 2011, p. 124). 
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Tabela 2. Síntese da distribuição da carga horária do curso de licenciatura em Matemática da UNEB. 

Eixo de formação Semestre (carga horária) 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 

Estudos Teóricos da Matemática- 

ETM 

80 255 195 225 270 195 195 75 1.590 

Instrumentação do Conhecimento e 

da Produção Matemática – ICM 

60 30 45 60 75 30 30 30 360 

Formação Docente para o Ensino de 

Matemática – FDEM 90 

90 120 90 90 75 165 120 120 870 

Seminário Temático – ST 15 15 15 15     60 

Componente de livre escolha – CLE 180 

Atividades acadêmico-científico-culturais – AACC 200 

Total Geral 345 420 345 390 420 390 345 225 3.260 

Fonte: PPP (UNEB, 2011, p. 124). 

 

Matriz curricular: 

Tempo mínimo: 8 semestres 

Tempo máximo: 14 semestres 

Carga horária total: 3.260 h 

 

 

Tabela 3. Matriz curricular. 

Componente Curricular Sem. Eixo 
Carga 

horária 

Matemática I 1º ETM 75 

Lógica 1º ETM 60 

Desenho Geométrico I 1º ETM 45 

Leitura e Produção Textual I 1º ICM 15 

Metodologia da Pesquisa I 1º ICM 15 

Informática I 1º ICM 30 

Psicologia I 1º FDEM 30 

Tópicos Sócio-Antropológico-Filosóficos – TSF 1º FDEM 30 

Políticas Educacionais I 1º FDEM 30 

Seminário Temático I (Linguagem e Representação Matemática) 1º ST 15 

Carga horária total do semestre 345 

[segue] 
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Geometria Plana  2º ETM 60 

Geometria Analítica I 2º ETM 60 

Geometria Descritiva I 2º ETM 60 

Matemática II 2º ETM 75 

Leitura e Produção Textual II 2º ICM 15 

Metodologia da Pesquisa II 2º ICM 15 

Psicologia II 2º FDEM 45 

Análise e Reflexão do processo Ensino da matemática – ARPE 2º FDEM 45 

Políticas Educacionais II 2º FDEM 30 

Seminário Temático II (Representação Geométrica I) 2º ST 15 

Carga horária total do semestre 420 

 

Componente curricular Sem. Eixo 
Carga 

horária 

Geometria Espacial 3º ETM 60 

Geometria Analítica II 3º ETM 60 

Matemática III 3º ETM 75 

Leitura e Produção Textual III 3º ICM 15 

Metodologia da Pesquisa III 3º ICM 15 

Laboratório do Ensino da Matemática I 3º FDEM 45 

Didática 3º FDEM 45 

Seminário Temático III (Representação Geométrica II) 3º ST 15 

Carga horária total do semestre 420 

Cálculo I 4º ETM 75 

Estatística I 4º ETM 75 

Álgebra Linear I 4º ETM 75 

Leitura e Produção Textual IV 4º ICM 30 

Informática II 4º ICM 30 

Laboratório do Ensino da Matemática II 4º FDEM 45 

Didática da matemática 4º FDEM 45 

Seminário Temático IV (Pesquisa em Educação Matemática) 4º ST 15 

Carga horária total do semestre 390 

Cálculo II 5º ETM 75 

Física I 5º ETM 60 

Álgebra Linear II 5º ETM 75 

Estrutura Algébrica I 5º ETM 60 

Leitura e Produção Textual V 5º ICM 30 

Softwares Matemáticos 5º ICM 45 

Estágio I 5º FDEM 75 

Carga horária total do semestre 420 

[segue] 
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Carga horária total do semestre   390 

Cálculo III 6º ETM 75 

Física II 6º ETM 60 

Estrutura Algébrica II 6º ETM 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 6º ICM 30 

Softwares Matemáticos 6º FDEM 75 

Estágio II 6º FDEM 90 

Carga horária total do semestre 390 

Cálculo IV 7º ETM 75 

Física III 7º ETM 60 

Estrutura Algébrica III 7º ETM 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 7º ICM 30 

Estágio III 7º FDEM 90 

Carga horária total do semestre 345 

Análise Real 8º ETM 75 

Trabalho de Conclusão de Curso III 8º ICM 30 

Estágio IV 8º FDEM 120 

Carga Horária total do semestre 225 

Fonte: PPP (UNEB, 2011, p. 125-127). 

 

5.2.6 Prática como componente curricular 

Uma providência a ser tomada para adequar a matriz curricular do curso de 

licenciatura em Matemática à atual legislação é a implementação das 400 h de prática como 

componente curricular no PPP. Esse procedimento traz algumas exigências, como a 

necessidade de mudança na relação entre teoria e prática, muitas vezes alimentada pela ideia 

de que “[...] o estágio é o espaço reservado à prática, enquanto na sala de aula se dá conta da 

teoria” (BRASIL, 2001, p. 21). 

Partindo dessa premissa, entendemos que a configuração dessa prática vai suscitar 

reflexões sobre o significado e o papel que a prática como componente curricular exerce na 

constituição do PPP da licenciatura em Matemática. Desse modo, elegemos alguns 

fundamentos apresentados no corpo deste trabalho como pontos de início para a apresentação 

e encaminhamento para análise. 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como 

uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de formação nos 

momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, como 

durante o estágio nos momentos em que se exercita a atividade profissional 

(BRASIL, 2001a, p. 22). 
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[...] a prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento 

de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio destas atividades, são 

colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 

habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o currículo 

do curso [...]. (BRASIL, 2005, p. 3) 

Assim, há de se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de 

outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório definido em lei. A primeira é mais 

abrangente: contempla os dispositivos legais e vai além deles. (BRASIL, 2001b, p. 

9) 

A investigação sobre a prática como componente curricular no curso de licenciatura 

em Matemática tem inicialmente o objetivo de compreender de que maneira o espaço 

referente à prática como componente curricular está configurado no interior do PPP do curso 

para responder às Diretrizes Curriculares Nacionais. Além disso, por meio da análise desse 

espaço investiga-se se os argumentos utilizados pelas diretrizes para justificar a importância 

da prática no contexto da formação de professores e se elas conseguem dialogar com o que 

está proposto no PPP do curso. É importante relembrar que o PPP do curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB é unificado nos campi em que o curso é oferecido. 

Para construir a configuração do espaço curricular dessa prática, observam-se 

primeiramente quais as características atribuídas pelo PPP à sua organização curricular, 

estando assim especificadas: o currículo apresenta “uma estrutura flexível que possibilita a 

articulação entre os conhecimentos específicos da área com outras áreas e com a realidade em 

que ele se desenvolve”. Para tanto, está prevista na organização curricular “uma interação 

entre conhecimentos científicos, pedagógicos e o eixo de formação prática nele contemplado”. 

O caráter interdisciplinar se fundamenta com a possibilidade de promover “aprofundamentos 

teóricos dos aspectos conceituais do conteúdo e reflexões históricas e epistemológicas 

importantes à compreensão do planejamento, à execução e à avaliação das situações de ensino 

e aprendizagem da Matemática” (UNEB, 2011, p. 121). 

A garantia de que tais encaminhamentos serão assegurados se revela por meio de 

uma organização em “eixos de formação”, que já foram descritos neste trabalho. Para a 

compreensão da prática como componente curricular, vamos concentrar a atenção no eixo 

interdisciplinar denominado Seminários Temáticos (ST). Na tentativa de articular as 

dimensões teórica e prática, o eixo se “configura como atividade interdisciplinar” em que o 

“saber” e o “fazer” são direcionados para “o desenvolvimento de competências como 

reflexão, questionamento e atuação” (UNEB, 2011, p. 123). 

O eixo integrador Seminário Temático se apresenta como um tema norteador para os 

quatro primeiros semestres a ele destinados. Para a Linguagem e Representação Matemática 
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ele contribui fornecendo subsídios teóricos e práticos para a resolução de problemas 

apresentados e discutidos ao longo do semestre. Sob a temática Representação Geométrica I, 

vai buscar desenvolver uma percepção geométrica interligada à resolução de problemas do 

cotidiano. Para a Representação Geométrica II, a ênfase será na visão artística e lúdica, 

levando o aluno a situar-se no plano e espaço, a partir de conhecimentos oriundos dos 

componentes curriculares do semestre. O último tema faz referência à Pesquisa em Educação 

Matemática, fornecendo subsídios para que o aluno retome as discussões sobre o processo de 

ensino e aprendizagem, das pesquisas na área de Educação Matemática numa perspectiva de 

exploração e reflexão a partir dos componentes curriculares do semestre. 

Observando um pouco mais a matriz curricular, podemos reconhecer no eixo 

Instrumentação do Conhecimento e da Produção Matemática (ICM) uma contribuição com a 

seleção das atividades propostas de modo a garantir uma postura investigativa, a partir de 

reflexões teóricas. Este eixo marca a presença em todos os semestres do curso, o que o 

autoriza a responder por horas de prática como componente curricular. 

Seguindo o mesmo encaminhamento, fica também autorizado a responder por 

atividades de práticas formativas o eixo Formação Docente para o Ensino de Matemática 

(FDEM), em que gravitam as questões do ensino sob um olhar filosófico, sócio antropológico 

e didático, analisando o desenvolvimento social e propondo ações intervencionais que serão 

desenvolvidas ao longo dos estágios. Como pode ser observado, nesse eixo as práticas 

pedagógicas estão presentes na primeira metade do curso, sendo agregadas ao estágio na etapa 

seguinte em que se pressupõe uma continuidade. 

O que se espera dessa composição em eixos de formação é que os futuros professores 

cheguem aos estágios supervisionados com um repertório de saberes capaz de alicerçar as 

vivências pelas quais passarão, quer seja para enriquecer as observações, quer seja na 

docência propriamente dita. 

De todo modo, a certeza nesta descrição é a de que o PPP do curso de licenciatura 

em Matemática em análise não define textualmente como estão computadas as horas de 

prática como componente curricular, nem tampouco como pretende implementá-las no 

decorrer do processo de formação, muito menos faz referência à importância deste espaço 

para a formação de futuros professores de Matemática.  

Por meio de um estudo da matriz percebemos que existem componentes curriculares 

que comportam uma carga horária tanto teórica, quanto prática, e constatamos a existência das 

400 h de prática como componente curricular. No entanto, a maior preocupação não está no 

atendimento à legislação, mas no compromisso de assegurar as horas dessa prática, e na 
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compreensão de que as concepções adotadas no PPP do curso, seus objetivos, as 

competências e habilidades desejadas/esperadas vão refletir nas ações que vão aproximar o 

licenciando das atividades de prática.  

5.3 EMENTAS 

O estudo das ementas dos componentes curriculares do curso não oferece subsídios 

para afirmar que existe uma interação entre os eixos que compõem o currículo. Elas são 

sucintas, pouco reveladoras quanto ao indicativo da relação entre teoria e prática. No eixo de 

ETM, as indicações são estritamente teóricas, ressaltadas por ações como estudar; 

desenvolver estudos axiomáticos, analíticos sobre, enfim, subsidiar os licenciandos com os 

fundamentos teóricos dos conteúdos matemáticos.  

O destaque fica por conta do componente curricular ‘Educação Matemática’ que, 

apesar de compor o eixo dos Estudos Teóricos da Matemática, está alocado nos CLE, de 

modo que cursá-lo é facultativo. No entanto, sua importância para a formação prática do 

futuro professor de Matemática se revela em seu ementário: 

Estuda o processo de ensino-aprendizagem da Matemática numa perspectiva 

didático-pedagógica, buscando a compreensão das relações teoria-prática e 

tomando como referência os pressupostos filosóficos, epistemológicos, políticos, 

sociológicos, antropológicos e históricos do conhecimento matemático, tendo em 

vista a formação do educador matemático. (UNEB, 2011, p. 195, grifo nosso) 

O eixo dos FDEM possui quinze componentes curriculares, incluindo os Estágios 

Supervisionados. As análises das ementas revelam indicativos de teoria e prática nos Estágios 

Supervisionados II, IV e nos Laboratórios de Ensino da Matemática I e II. A referência à 

“prática pedagógica” aparece no componente ‘Análise e reflexão do processo de ensino de 

Matemática’. Os demais componentes fazem referência apenas aos conhecimentos teóricos 

pedagógicos, conforme explicitado no Quadro 19. 
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Quadro 19. Ementas dos componentes curriculares. 

Componente Eixo Indícios de relações entre T e P 

Desenho Geométrico I ETM Estuda a morfologia geométrica das figuras planas, construindo material 

didático e utilizando espaço de laboratório para desenvolver atividades 

práticas e estudos teóricos. 

Tópico Sócio-

Antropológico-

Filosófico – TSF 

FDEM Estuda e analisa a formação dos grupos sociais utilizando a fundamentação 

da sociologia, antropologia e filosofia para estabelecer a sua influência nas 

diversas manifestações de linguagem. 

Metodologia da 

Pesquisa II 

ICM Estuda trabalhos científicos com base na compreensão das técnicas de 

elaboração de documentos, tipos de pesquisa e dos processos metodológicos. 

Análise e Reflexão do 

Processo de Ensino da 

Matemática – ARPE 

FDEM Analisa e reflete sobre o planejamento, os objetivos e a avaliação no ensino 

da Matemática, por meio de leitura in loco, desenvolvidos em horários 

alternativos. 

Seminário Temático II ST Estuda, reflete e implementa práticas com base nas questões norteadoras de 

cada semestre numa perspectiva interdisciplinar, definidas a partir de uma 

problematização, enfatizando aspectos de natureza pedagógica, técnica, 

científica e cultural, com a temática: Representação Geométrica I. 

Laboratório do Ensino 

da Matemática I 

FDEM Apresenta e discute situações-problemas do processo de ensino-

aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, diagnosticadas a 

partir de práticas da sala de aula, tendo como suporte teórico os pressupostos 

teóricos da Educação Matemática. Analisa, discute e elabora propostas de 

planejamento, avaliação, recursos didáticos e outros instrumentos de 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, neste 

segmento de ensino. 

Didática FDEM Identifica educação, escola, sociedade, teoria de ensino e a formação do 

educador. Analisa a organização do trabalho docente (aspectos teóricos e 

metodológicos), os processos de construção do conhecimento e avaliação da 

aprendizagem. 

Seminário Temático III 

(Representação 

Geométrica II)  

ST Estuda, reflete e implementa práticas com base nas questões norteadas de 

cada semestre, numa perspectiva interdisciplinar, definidas a partir de uma 

problematização, enfatizando aspectos de natureza pedagógica, técnica, 

científica e cultural, com a temática: Representação Geométrica II. 

Informática II ICM Apresenta multimídia e aplicações para internet. 

Laboratório do Ensino 

da Matemática II 

FDEM Apresenta e discute situações-problemas do processo de ensino-

aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, diagnosticadas a 

partir de práticas da sala de aula, tendo como suporte teórico os pressupostos 

teóricos da Educação Matemática. Analisa, discute e elabora propostas de 

planejamento, avaliação, recursos didáticos e outros instrumentos de 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, neste 

segmento de ensino. 

Didática da 

Matemática 

FDEM Identifica educação, escola, sociedade, teoria de ensino e a formação do 

educador. Analisa a organização do trabalho docente (aspectos teóricos e 

metodológicos), os processos de construção do conhecimento e avaliação da 

aprendizagem matemática. 

Seminário Temático IV 

(Pesquisa em Educação 

Matemática) 

ST Estuda, reflete e implementa práticas com base nas questões norteadas de 

cada semestre, numa perspectiva interdisciplinar, definidas a partir de uma 

problematização, enfatizando, aspectos de natureza pedagógica, técnica, 

científica e cultural, com a temática: Pesquisa em Educação Matemática. 

Trabalho de Conclusão 

de Curso I 

ICM Discute as temáticas de pesquisas dos alunos tendo em vista a elaboração do 

projeto de pesquisa. Orienta a elaboração do projeto de pesquisa. Promove as 

articulações necessárias às definições dos orientadores de cada aluno-

pesquisador. 

[segue] 
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Softwares 

Matemáticos 

ICM Estuda o uso de novas tecnologias na sala de aula sob o enfoque da Educação 

Matemática, por meio da análise de softwares educativos, atividades utilizando 

computadores e discussões teóricas sobre o tema. 

Estágio II FDEM Prática educativa em sala de aula, através de experiência de ensino em classe de 

Matemática do Ensino Fundamental. 

Estágio III FDEM Elabora e executa projetos pedagógicos para aplicação em classes de Ensino 

Fundamental. 

Estágio IV FDEM Prática educativa em de aula, através de experiências de ensino em classe de 

Matemática do Ensino Médio. 

Educação 

Matemática 

ETM Estuda o processo de ensino-aprendizagem da Matemática numa perspectiva 

didático-pedagógica, buscando a compreensão das relações teoria-prática e 

tomando como referência os pressupostos filosóficos, epistemológicos, políticos, 

sociológicos, antropológicos e históricos do conhecimento matemático, tendo em 

vista a formação do educador matemático reflexivo. 

Modelagem 

Matemática 

ETM Estuda os modelos e modelagem matemática. A modelagem matemática 

relacionada às ciências como metodologia de ensino-aprendizagem. A modelagem 

matemática em pesquisa cientifica e projetos. Modelos discretos e contínuos. 

Técnicas de modelagem. Evolução de modelos. 

Tendências em 

Educação 

Matemática 

ICM Estuda as tendências das correntes da pesquisa em Educação Matemática no 

Brasil. Concepções da Educação Matemática nas práticas pedagógicas. A 

utilização dos resultados das pesquisas no desenvolvimento de metodologias para a 

sala de aula. 

Tópicos de 

Matemática 

Aplicada 

ETM Discute as condições básicas para o conhecimento da aplicação da matemática na 

área econômica e na administração das análises alternativas empresariais.  

Desenho 

Geométrico II 

ETM Estuda as figuras geométricas planas, poliédricas e sólidos de revolução com suas 

aplicações e problemas reais para o desenvolvimento aliado à matemática. 

Matemática 

Aplicada à 

Economia 

ETM Aplicação da integral indefinida e integral definida, bem como das funções de mais 

de uma variável e suas derivadas parciais com vistas à otimização de funções 

econômicas.  

Fonte: PPP (UNEB) 

 

Para os componentes da ICM, as ementas privilegiam a análise, reflexão, 

manipulação de planilha eletrônica, produção de material, etc. A ementa do componente 

‘Softwares matemáticos’ traz o indicativo de contribuições da Educação Matemática, 

evidenciado na relação entre teoria e prática: “Estuda o uso de novas tecnologias na sala de 

aula sob o enfoque da Educação Matemática, por meio da análise de softwares educativos, 

atividades utilizando computadores e discussões teóricas sobre o tema” (UNEB, 2011, p. 

207). Os demais componentes não fazem alusão à prática docente, constituindo referenciais 

teóricos para o ensino.  

A legislação em vigor para os cursos de licenciatura não inclui o procedimento 

metodológico como item a ser explicitado na composição do projeto pedagógico. Porém, 

muito embora o documento ora investigado esteja em consonância com os dispositivos legais 

e também não tenha incluído a descrição deste procedimento como item a ser explorado na 
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composição da matriz curricular, consideramos que, durante o processo de análise, os 

encaminhamentos sugeridos no PPP poderão contribuir para o entendimento entre o que está 

sendo proposto no documento e as compreensões produzidas pelos estudantes submetidos a 

essa formação.  

Assim, em termos de recomendação metodológica, convém lembrar que, tanto na 

revisão de literatura, quanto em nosso referencial teórico, aparecem algumas abordagens que 

podem ser entendidas como recomendações metodológicas passíveis de serem utilizadas para 

a formação do professor de Matemática em cursos de licenciatura, na medida em que sugerem 

que os estudantes da licenciatura possam ser envolvidos em atividades exploradoras, 

problematizadoras e argumentativas.  

Fazendo a leitura do conjunto de ementas podemos reconhecer algumas destas 

recomendações. A primeira se refere à exigência de os licenciandos serem envolvidos em 

“situações onde possa analisar e discutir situações-problema do processo de ensino-

aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental” (LEM I, p. 166); “Implementar 

práticas com base nas questões norteadoras de cada semestre” (ST-I, p. 176); Envolver os 

licenciandos na “utilização e análise de softwares matemáticos sob o enfoque da educação 

matemática” (Softwares matemáticos, p. 181), “a modelagem matemática como metodologia 

de ensino-aprendizagem” (ETM, Modelagem matemática, p. 196) etc. 

Ainda neste capítulo, apresentamos e descrevemos a estrutura do PPP do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB segundo as categorias eleitas que são: ‘Perfil do 

egresso’, ‘Organização curricular’, ‘Prática como componente curricular’ e ‘Ementas’. 

Concluída a apresentação dos aspectos fundamentais, procederemos à análise das 

informações, de modo a permitir um confronto entre os resultados obtidos por meio da análise 

e aqueles extraídos das entrevistas com os estudantes da licenciatura, possibilitando, ao final 

deste estudo, emitir considerações mais consistentes. 

5.4 ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

O Curso de Licenciatura em Matemática deve ser concebido como um curso de 

formação inicial em Educação Matemática, numa configuração que permita romper 

com a dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos científicos e 

com a dicotomia entre teoria e prática. A identidade dos Cursos de Licenciatura 

constrói-se apoiada, evidentemente, em conhecimento matemático, visceralmente 

vinculado ao tratamento pedagógico e histórico, com o que se configurará uma 

“Matemática” distinta daquela meramente formalizada e técnica [...]. (SBEM, 2003, 

p. 4) 
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Antes de procedermos às considerações sobre o Projeto do curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB foi preciso esclarecer que não é pretensão deste trabalho tecer críticas à 

estrutura em si, mas buscar compreender uma estrutura que não foi desenvolvida ao acaso. 

Pelo contrário, entendemos que ela representa o extrato de um conjunto de intenções, 

concepções e adaptações extraídas por intensas reflexões, e que representam um momento, 

uma etapa, um processo em constante transformação e adaptação para “responder a uma 

demanda específica de formação de profissionais que possam atuar na área de educação e 

consequentemente, elevar o nível de desenvolvimento educacional e social” (UNEB, 2011, p. 

5) da microrregião em que está sendo desenvolvido. 

Durante o processo de análise do projeto foi possível reconhecer que a relação entre 

teoria e prática percorre os espaços investigados por meio de uma composição curricular 

organizada em eixos de formação. Ao se caracterizar como uma estrutura flexível que 

possibilita a articulação entre conhecimentos específicos da área com outras áreas e com a 

realidade em que ele se desenvolve, atribui ao eixo de formação prática nele contemplado a 

responsabilidade pela interação entre os campos específicos e pedagógicos do conhecimento.  

A construção do espaço curricular analisado se mostra fragilizada quando 

confrontada com os discursos presentes nas diretrizes a respeito da necessidade da criação de 

um espaço no qual os licenciandos coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam, e 

que se faz necessário, para tanto, estabelecer tempos e espaços curriculares específicos, com a 

finalidade de promover a articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar. 

A construção do espaço curricular pode ser considerada como teórica, formada basicamente 

por componentes curriculares centrados em determinadas áreas, como revela a Figura 3. 
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Figura 3. Distribuição percentual da carga horária dos eixos que compõem a matriz curricular – 

licenciatura em Matemática. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A figura revela que a maior concentração de carga horária dos componentes 

curriculares está alocada no eixo dos Estudos Teóricos da Matemática com um percentual de 

49% do total da carga horária do curso. A SBEM (2003) reitera a importância de o professor 

ter domínio do conteúdo matemático para o desenvolvimento de competências profissionais, 

mas isso não se configura como única condição nesta formação, ou seja, o licenciando em 

Matemática além do conhecimento matemático, deve ter sólida formação pedagógica que o 

permita realizar a transposição didática dos conteúdos. Assim, o que se coloca como questão 

de análise é a definição dos espaços de prática, é a fragilidade na inter-relação entre os 

conhecimentos específicos e a formação didático-pedagógica. Concordamos com Fiorentini 

(2005), quando estabelece que, enquanto a Didática tem uma relação mais direta com o ensino 

que se ensina e aprende, é a Pedagogia que governa e vetoriza a ação didática, ou seja, vai dar 

sentido a essa ação preocupando-se com questões como “por que, para que e para quem 

ensinamos?” (FIORENTINI, 2005, p. 112). 

Nesse sentido, a carga horária destinada ao eixo da Formação Docente para o Ensino 

de Matemática (FDEM) ocupa uma porcentagem equivalente a 27% do total, seguida de 2% 

para os Seminários Temáticos (ST), que configuram eixos articuladores e interdisciplinares do 

currículo. Essa realidade põe em evidencia não só uma preocupação com a formação do 

conteúdo matemático, mas revela que o entendimento de prática como componente curricular 

ainda não foi internalizado na organização curricular. Considerando a função e carga horária 
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destinada ao eixo do ST, é possível vislumbrar a impossibilidade de que sejam oportunizados 

espaços para que o desenvolvimento de “atividades exploratórias e problematizadas das 

dimensões conceituais, procedimentais e históricas dos saberes matemáticos” (FIORENTINI, 

2005, p. 112).  

O eixo da Instrumentação e Produção do Conhecimento Matemático (ICM) ocupa 

11% da carga horária total do curso, o que significa que, para cumprir o papel de “fornecer 

caminhos para o desenvolvimento e produção de conhecimentos a partir de reflexões teóricas 

advindas dos componentes curriculares” (UNEB, 2011, p. 122), e ocupa 60% desta carga 

horária com o componente ‘Leitura e produção textual I, II, III, IV e V’ com ementas que 

contradizem os objetivos propostos para este eixo. 

Detalhando um pouco mais as informações contidas na Figura 3, podemos observar 

que a organização curricular proposta em eixos tinha a intenção de favorecer a articulação 

entre os conhecimentos científicos, pedagógicos e o eixo de formação prática. A interação 

desses conhecimentos, segundo o projeto, “salienta as divergências e semelhanças, mas 

também diversidade e peculiaridades indicando com mais precisão o papel de cada 

componente curricular no processo formativo” (UNEB, 2011, p. 121). Assim, optamos por 

separar os componentes dos seus respectivos eixos no intuito de investigar a evolução dos 

componentes curriculares de diferentes perspectivas. Para tanto foram eleitas as categorias: 

‘Fundamentos teóricos’, ‘Formação específica para a docência’, ‘Conhecimentos relativos aos 

sistemas educacionais’, ‘Instrumentação para a produção de conhecimento matemático’ e 

‘Conhecimento articulador e interdisciplinar’. A Tabela 4 apresenta os componentes 

associados a essas novas categorias, com sua carga horária e o número de disciplinas a elas 

associadas. 
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Tabela 4. Carga horária de disciplinas obrigatórias segundo as categorias de análise. 

Categorias Carga 

horária 

Disciplinas  

Fundamentos teóricos Fundamentos (ETM) 1.590 24 

Didática (FDEM) 45 01 

História da Matemática (FDEM) 75 01 

Subtotal 1.710 26 

Formação específica para a docência Didática da Matemática (FDEM) 45 01 

Laboratórios  90 02 

Estágio III e IV 240 02 

Software Matemático 45 01 

Psicologia I e II 75 02 

Subtotal 495 08 

Conhecimentos relativos aos sistemas 

educacionais 

Análise e reflexão do processo de 

ensino da Matemática 

45 01 

Tópico Sócio Antropológico – 

Filosófico 

30 01 

Políticas Educacionais 60 02 

Estágio I e II 165 02 

Subtotal 300 05 

Instrumentação para a produção de 

conhecimento matemático 

Metodologia da Pesquisa 45 03 

Leitura e Produção de Texto 120 05 

Informática 60 02 

Trabalho de Conclusão de Curso 90 03 

Subtotal 315 13 

Conhecimento articulador e 

interdisciplinar  

Seminários temáticos 60 04 

Componentes de Livre Escolha
10

  180 03 

Atividades Complementares 200  

Total 3260  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Mesmo diante da desagregação, permanece o distanciamento entre a carga horária 

destinada aos fundamentos teóricos e a formação específica para a docência. No intuito de 

                                                             
10 

(ETM): Educação Matemática, Modelagem de Matemática, Tópicos de Matemática Aplicada, 

Etnomatemática, Desenho Geométrico II, Matemática Aplicada a Economia, Álgebra IV, Geometria 

diferencial, Estatística II, Física IV, Geometria Descritiva II, Pesquisa operacional, Matemática Financeira, 

Elementos de Geologia, Elementos de Cálculo Numérico, Pré- cálculo, Equações diferenciais, Raciocínio 

Lógico através do Jogo de Xadrez, Variáveis Complexas, Tópicos de Trigonometria, Tópicos de Análise 

Real, Tecnologias no Ensino de Matemática. (FDEM): Sociedade e Educação, História da Educação 

Brasileira, História e Cultura Afro Brasileira e Indígena, Filosofia da Matemática. (ICM): Tendências em 

Educação Matemática, Inglês Instrumental (PPP, 2011, p. 195-222). 
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facilitar a leitura das informações constantes na nova categorização, apresentaremos os dados 

em porcentagem na Figura 4. 

 

Figura 4. Distribuição percentual da carga horária das disciplinas obrigatórias do currículo do curso de 

licenciatura em Matemática, segundo as categorias de análise. 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Chama atenção nessa distribuição que os componentes que vão possibilitar o 

desenvolvimento de atividades formativas que proporcionem experiências de aplicação de 

conhecimentos e procedimentos específicos para a docência, como a Didática da Matemática 

(1,3%) e Laboratório (2,6%), por exemplo, reunidos, não superam o percentual destinado às 

Atividades Complementares. A configuração da matriz curricular não possui em número de 

horas uma distribuição que venha a favorecer aspectos importantes para a formação de 

profissionais que vão atuar nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. A mesma 

divergência pode ser verificada quando observamos os percentuais no corpo das disciplinas 

optativas, isto é, para conhecimentos específicos da área (78,5%), seguidos dos 

conhecimentos específicos para a docência (14,2%). 

Como vimos, as leituras e a análise desenvolvidas sob o PPP do curso de licenciatura 

em Matemática da UNEB mostram que esse documento está em consonância com as 

2% 
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deliberações estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor, mesmo que em 

alguns momentos possa não estar claramente especificado. 

Iniciamos o processo de reflexão e análise do PPP do curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB entendendo por formação inicial a oferta de uma estrutura capaz de 

assegurar ao licenciando um conjunto de características básicas que se espera que ele 

desenvolva ao longo do curso. Porém, para que essa aquisição ganhe significado, é preciso 

que esteja atrelada à área de atuação para a qual o licenciando está sendo preparado, 

influenciando na definição das características desejadas. Assim, o curso em questão visa 

preparar os profissionais para atuar como professores de Matemática no ensino fundamental e 

no ensino médio, porém esse campo de atuação não se apresenta de forma preponderante na 

estrutura curricular do PPP, podendo produzir entendimentos divergentes à proposta 

especificada em alguns momentos. 

Nossa investigação se desenvolveu em torno do perfil profissional, da organização 

curricular e da matriz curricular, da prática como componente curricular e das ementas. 

Procederemos a seguir ao relato de cada um dos itens citados. 

5.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

A análise do documento mostrou que o PPP, de um modo geral, prevê que ao final 

do curso o licenciando (egresso) tenha desenvolvido um leque de características categorizadas 

em Conhecimento Específico de Matemática; Conhecimentos sobre o Ensino de Matemática; 

Compromisso Profissional e Compromisso Social.  

A cada característica desejada, associamos ferramentas de ação, ou seja, atributos 

profissionais, identificados no PPP por habilidades e competências, que vão compor o quadro 

de referências de saberes construídos por meio da relação entre os conhecimentos a que estão 

sendo constantemente submetidos. 

De modo geral, os licenciandos em Matemática precisam ser capazes de: 

▪ Conhecer e dominar os conteúdos matemáticos; identificar, formular e resolver problemas 

matemáticos; utilizar o rigor lógico-científico na análise de situações-problema; 

▪ Contextualizar os conteúdos com outras áreas de conhecimento; desenvolver a 

interdisciplinaridade; desenvolver estratégias de ensino; reconhecer a prática como espaço 

de mobilização de saberes; elaborar e analisar propostas de ensino-aprendizagem; 
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▪ Ter compromisso profissional; reconhecer a necessidade de atualização profissional; 

adequar-se às diferentes modalidades da educação básica; 

▪ Conhecer os processos de construção do conhecimento próprio da criança e do 

adolescente; relacionar os conteúdos às dimensões pessoal, social e profissional dos 

alunos; compreender a aprendizagem matemática para o desenvolvimento da cidadania; 

ter consciência do seu papel social na superação dos preconceitos. 

Um ponto a ser destacado é que no atributo profissional dominar conteúdos 

matemáticos predomina a necessidade de “uma sólida formação matemática” que no parecer 

CNE/CP 1302/2001 está associada ao perfil do egresso de cursos de bacharelado em 

Matemática. Não se trata de fragilizar o domínio do conteúdo, até mesmo por que, 

entendemos ser esta a alavanca que vai desencadear o desenvolvimento de competência de 

ensino. No entanto, este não é o único atributo associado à formação inicial docente. 

“Conceber a Matemática como atividade humana; elaborar, analisar e desenvolver estratégias 

de ensino; relacionar a Matemática com a realidade” são atributos, ou papéis a serem 

desempenhados pelo professor de Matemática, que se encontram explicitados no corpo do 

documento da SBEM (2003, p. 6) e que se aproximam dos atributos especificados no PPP do 

curso investigado.  

Na composição desse quadro, destacamos também que os atributos que relacionam a 

proposta curricular à elaboração e análise não especificam dispositivos como a elaboração de 

sequência didática, a capacidade criativa de construir instrumentos que favoreçam o ensino, e 

a aprendizagem de Matemática, seleção e análise do livro didático, etc. Ou seja, 

reconhecemos a existência de necessidades teóricas e práticas para os atributos analisados, no 

entanto, estes são apresentados em uma visão mais ampla que tanto pode servir para a 

manutenção da supremacia teórica, como para o entendimento de uma necessidade de prática, 

revestida por uma película de incompreensão e subjetividade. 

Portanto, embasados nesses argumentos, o que se coloca como questão para a análise 

do Perfil profissional do egresso é a possibilidade de definição de um perfil sem uma reflexão 

sobre seu campo de atuação: nas implicações teóricas e práticas que esses atributos vão 

produzir na organização dos conteúdos, no estabelecimento de metodologias, em processos de 

avaliação, na coerência com os objetivos definidos, enfim, sem que ocorra uma articulação ou 

coerência entre o perfil e todas as etapas que compõem o processo de formação no curso de 

licenciatura de Matemática. Os papéis aqui levantados vão, por certo, constituir os primeiros 

passos em direção à formação da identidade de professor de Matemática.  
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Vale destacar que não é pretensão deste trabalho fazer uma investigação na tentativa 

de revelar a existência ou não de coerência entre o Perfil do egresso e as demais estruturas do 

PPP, apenas tecer considerações que possam contribuir para afinar o compromisso efetivo 

entre o perfil desejado e o saber ser e fazer, a ser incorporado ao longo do curso. 

Assim, entendemos que o perfil profissional do egresso do curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB, conforme descrição no PPP, aproxima o licenciando de um 

conhecimento com forte indicativo teórico e, portanto, não concorre para formar o 

profissional da educação Matemática.  

5.6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

Durante o processo de investigação sobre a duração e carga horária do curso, foi 

possível perceber que o mesmo está em conformidade com o que determina a resolução 

CNE/CP 2/2002. O documento em análise estabelece conforme pode ser visto na Tabela 2, 

uma carga horária mínima de 3.260 h para o curso de licenciatura em Matemática, com a 

especificação de 2 070 h para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, 405 h 

para o estágio curricular, 405 h de prática como componente curricular, 200 h de atividades 

acadêmico-científico culturais e 180 h de componentes de livre escolha.  

Embora a composição descrita no projeto não possua as especificações explicitadas 

na legislação, foi possível estabelecer uma relação de equivalência. A exceção ficou por conta 

das horas de prática como componente curricular, que não estão explicitadas na Organização 

Curricular, sendo, portanto, necessário recorrer à matriz curricular para efetuar a contagem da 

carga horária e, assim, assegurar a total concordância tanto da duração do curso, como da 

carga horária com o que se encontra estabelecido na legislação. 

De posse desse indicativo, ou seja, de não se ter explicitado as horas de prática como 

componente curricular no PPP do curso, é possível reconhecer a dificuldade encontrada pelos 

cursos em se adequarem à legislação em vigor, principalmente no entendimento das 400 h de 

“prática como componente curricular”. Do mesmo modo, é imperativo reconhecer que as 

novas diretrizes do parecer CNE/CP 1302/2001, contribuem para a formação de professores 

de Matemática ao proporem a ruptura do modelo “3 + 1”, quando definem a licenciatura 

desvinculada do bacharelado, e a inserção do licenciando na prática pedagógica, desde o 

início do curso.  
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Nesse sentido, a investigação sobre a matriz curricular mostra que o PPP do curso de 

licenciatura em Matemática da UNEB possui como característica de distinção para com o 

criticado modelo da “racionalidade técnica” uma estrutura curricular organizada em eixos de 

formação, explicitados na Tabela 2. Os eixos revelam uma composição que possui 

características que incluem disciplinas de conhecimento matemático, de formação docente 

para o ensino de Matemática e didático-pedagógicas previstas em todos os anos/semestres 

letivos; disciplinas que desenvolvem caminhos para a preparação do licenciando para exercer 

a função de ser professor e disciplinas que articulam os conhecimentos desenvolvidos em 

cada semestre letivo. 

Contudo, observamos que algumas das propostas explicitadas no PPP estão longe de 

serem efetivadas, como a construção do espaço curricular entendido como eixo articulador e 

interdisciplinar do currículo. Refletindo sobre os objetivos, a escolha dos componentes, o 

tempo e o espaço a eles destinados, concluímos que o eixo denominado “Seminários 

Temáticos” se mostra fragilizado quando confrontado com o discurso presente nas diretrizes a 

respeito da necessidade de criação de um espaço em que o licenciando coloque em uso os 

conhecimentos aprendidos em tempo e espaços curriculares específicos com a função de 

promover a articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar.  

Fundamenta-se essa conclusão utilizando os argumentos tempo e espaço. Para a 

questão do tempo, e analisando a carga horária de seus componentes (Tabela 2), revela-se um 

número insuficiente de horas, ou seja, 15 h para cada seminário, o que corresponde a 2% da 

carga horária total do curso para atender sua natureza articuladora e interdisciplinar. Para a 

questão do espaço, a função articular deve estar presente durante todo o desenvolvimento do 

curso, e não apenas ser restrita aos quatro primeiros semestres, conforme explicitado na 

matriz curricular, o que levanta a possibilidade de considerar a articulação entre 

conhecimentos matemáticos e conhecimentos pedagógicos fragilizados e com restrições no 

decorrer do curso.  

Se a constituição dos eixos pode ser assumida como um avanço que diferencia o 

curso do modelo “3 + 1” já citado, por outro lado, existe a evidência de dicotomia entre 

conteúdo e pedagogia em diversos componentes curriculares. Encontramos nas ementas das 

disciplinas de conteúdos matemáticos deliberações que encerram cada conhecimento em si 

mesmos, ou sugerem que sejam necessárias para o aprofundamento de conhecimentos 

matemáticos mais complexos. Não encontramos nos ementários nenhuma referência ao 

campo de atuação profissional do licenciando especificado na concepção do curso.  
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Para as análises produzidas nas disciplinas associadas à formação do docente, ou 

seja, às disciplinas de conhecimento pedagógico, a revelação não se mostra coerente com a 

proposta desses componentes. É possível encontrar descrições totalmente voltadas à 

construção teórico-pedagógica, além de disciplinas didático-pedagógicas, sem considerar a 

dimensão matemática da profissão para a qual o licenciando está sendo preparado, ou seja, ser 

um professor de Matemática. Isto, sem deixar de considerar, também, que foram encontrados 

poucos espaços para que de fato o licenciando pudesse ser trabalhado no sentido de 

desenvolver sua capacidade de entendimento dos conhecimentos que vão instrumentalizá-lo 

para a docência. 

O que temos observado é o que se revela na literatura por meio de pesquisas, ou seja, 

uma supervalorização dos conhecimentos específicos, com base na transmissão de 

conhecimentos matemáticos independentes ou isolados de outras áreas e sem a participação 

dos licenciandos. Paralelamente, transitam os conhecimentos pedagógicos, fragilizados em 

importância, entendimento, valorização e potencial de formação para a prática docente. 

Alguns argumentos se apresentam para esclarecer e contribuir para a compreensão de 

procedimentos que persistem com o passar do tempo: 

▪ “a universidade ainda incorpora a ideia de que a competência prática torna-se profissional 

quando seu instrumento de solução de problemas é baseado no conhecimento científico” 

(SCHÖN, 2000, p. 19) 

▪ “a lógica disciplinar dos cursos de formação é regida por questões de conhecimento e não 

por questões de ação” (TARDIF, 2013, p. 271) 

▪ “os cursos de formação possuem um modelo teórico idealizado segundo uma visão 

aplicacionista dos conteúdos, o que traz sérias implicações na prática pedagógica do 

professor que se revelam quando ele consegue transpor o conhecimento aprendido na 

universidade com o saber que deve ser ensinado na escola” (TARDIF, 2013) 

▪ “os processos de formação têm apenas instruído o professor, não lhe permitindo articular 

e traduzir os novos conhecimentos universitários em novas práticas”(DUTRA, 2009, p. 

125) 

▪ “no currículo normativo, ‘o saber que’ tende assumir prioridade ao ‘saber como’ e o 

‘saber como’ quando aparece, toma a forma de técnica baseada na ciência” (SCHÖN, 

2000, p. 45) 

Assim, considerando as reflexões aqui presentes, o que se apresenta como essencial 

para nossa reflexão é que não podemos esquecer que o licenciando é o sujeito da formação, é 
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quem deverá ser conduzido por processos que o aproximem e o instrumentalizem para o 

ensino por meio de ações que possam compor um repertório de vivências formativas que vão 

se materializar por meio de atitudes e práticas reflexivas. O que se coloca como ponto de 

reflexão é a definição desses espaços de prática em um contexto de fragilidades na inter-

relação entre conhecimentos específicos, nos conhecimentos pedagógicos e na formação 

didático-pedagógica.  

Em outra perspectiva, teoria e prática devem se consolidar como ferramentas 

utilizadas na construção do conhecimento matemático e, de forma articulada, assegurar e 

convalidar os espaços em que sua atuação teria por objetivo subsidiar a construção do 

conhecimento da prática formativa. 

Entendemos também que o isolamento entre teoria e prática provoca um abalo na 

capacidade do futuro professor de Matemática de refletir sobre o significado da prática e o 

papel que ela exerce no seu desenvolvimento profissional. Portanto, para manter essa relação 

se faz necessário assumir como pressupostos que a ação pedagógica é também um processo 

de mediação de vários saberes e que um saber sem reflexão reforça o entendimento de que 

teoria e prática são unidades distintas e extremas. A concepção de saber a ser adotada nesse 

contexto é de um saber associado a atitudes voltadas para o ensino, ou seja, um conjunto de 

conhecimentos (saber), competências e habilidades (saber fazer e saber ser). 

Para nosso entendimento, o curso apresenta a relação entre teoria e prática mais 

próxima da visão dicotômica definida por Candau e Lelis (1999). Concordamos com os 

autores quando explicitam que uma das formas de identificar a visão dicotômica nos 

currículos dos cursos de licenciatura em Matemática “é analisar o grau de desvalorização das 

disciplinas de natureza pedagógica, onde de fato estaria a parte prática do curso, contrapondo-

se à valorização dos conhecimentos específicos da Matemática” (CANDAU; LELIS, 1999, p. 

48). 

De fato, na composição do currículo, o eixo de FDEM, em que estão distribuídas as 

disciplinas de natureza pedagógica, possui menor representatividade quando comparado ao 

eixo dos FTM, o que pode ser comprovado na Figura 3. Suas ementas são descritivas e não 

refletem o curso do qual tem a função de preparar para a docência. Nas leituras, não 

conseguimos identificar encaminhamentos de atividades exploratórias e problematizadoras 

que produzam uma aproximação significativa e enriquecedora com a docência. Nesse 

momento, além do desenvolvimento da atividade reflexiva, deixa-se em um plano suspenso a 

possibilidade de exercitar a compreensão de significados do conhecimento matemático teórico 



162 

e prático, não só no licenciando, mas no aprendiz de professor, para que no futuro possa vir a 

ensiná-los. 

A formação matemática do licenciando em disciplinas de conhecimentos 

pedagógicos vai possibilitar que o licenciando possa transitar entre os campos de 

conhecimentos teórico e prático, mesmo fazendo uso de um conhecimento hipotético da 

prática, favorecendo que o conhecimento matemático antes pronto e acabado, possa se revelar 

em conhecimento dinâmico com possibilidades de ser reelaborado. 

Pelas informações coletadas, a prática que se revela no documento analisado está 

muito próxima de uma “prática altamente valorizada nos momentos em que predomina o 

domínio do conhecimento matemático formal, assumido como objeto de ensino e de 

aprendizagem nas escolas” (FIORENTINI, 2005, p. 920). Assim, não se trata apenas de uma 

distribuição de carga horária contemplando conhecimentos teóricos ou práticos ou a 

valorização de um segmento frente a outro, mas a necessidade de imprimir ao currículo do 

curso a relação de unidade entre teoria e prática e, desse modo, contribuir para que a 

Matemática, em processos formativos, se desenvolva estabelecendo relações com a prática de 

ensinar e a prática de aprender da escola básica.  
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CAPÍTULO 6 – O PONTO DE VISTA DO LICENCIANDO – 

UMA ANÁLISE DOS DADOS 

Apresenta-se, neste capítulo, a análise dos dados referentes às duas sessões (I e II) de 

investigação. Na sessão I, o questionário foi subdivido, inicialmente, em três grandes blocos 

temáticos, considerando-se a amplitude dos objetivos propostos nesse documento:  

▪ Bloco A – com a denominação Investigando o curso é composto por três questões para a 

pesquisa; 

▪ Bloco B – Investigando o Formador, configurado por quatro questões; e 

▪ Bloco C – Investigando a prática, contendo três questões geradoras. 

Das articulações e relações interblocos foram organizadas categorias temáticas cuja 

abrangência oportunizou a investigação do curso: o futuro formador, formas de relação entre 

teoria e prática e a concepção de prática. Para a sessão II, a proposta foi evidenciar como o 

licenciando se enxerga no contexto profissional e quanto a suas competências. O primeiro 

momento consistiu na elaboração das categorias, buscando estabelecer relações entre as 

diversas compreensões elaboradas pelos sujeitos. O segundo momento caracterizou-se pela 

utilização de um debate, tendo como alavanca uma questão geradora, objetivando a 

construção coletiva, de grupo, de um relato conclusivo sobre o tema objeto de discussão, ao 

mesmo tempo em que foram pontuados registros individuais considerados significativos. Esse 

segundo momento, como veremos, acabou por constituir um processo de grupo-análise, capaz 

de contribuir para ratificação dos resultados obtidos no primeiro momento dessa sessão II. A 

análise do que se pesquisou nessas sessões configurou um objeto de confronto com as 

indicações constantes do PPP do curso, em etapa futura. A saber: 

Sessão I 

Categoria 1 – Referências às características profissionais esperadas do licenciando 

Para compor esta categoria, foram eleitas questões do bloco temático Investigando o 

Curso, no qual buscamos revelar os objetivos que justificam sua constituição e, ao mesmo 

tempo, apresentar trechos das entrevistas, para preparar caminhos, construir argumentos para 

respostas às questões de pesquisa e para as conclusões que finalizarão este trabalho.  
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A discussão para esse grupo tem por objetivo investigar e analisar a escolha pelo 

curso de licenciatura. Seus entendimentos sobre a área e a existência ou não de coerência 

entre suas expectativas e o que é oferecido pelo curso. Desse modo procederemos analisando 

as perguntas e as respostas que evocaram: 

 

Questão a – A escolha pelo curso de licenciatura em Matemática foi a sua primeira 

opção? 

 

O objetivo dessa questão foi investigar as razões da escolha pelo curso, o que foi 

confirmado pela maioria, durante o processo de análise. O interesse no curso, pelos 

estudantes, apresenta um leque de motivações conforme explicitado em alguns relatos: 

A admiração pela profissão, em especial, o professor de Matemática que sempre me 

deixou encantado com suas aulas e pelo fato de ter uma certa dificuldade no 

percurso fundamental e médio. (PEDRO, Anexo B) 

O que me motivou foi a intimidade que tinha com a disciplina desde o Ensino 

Fundamental e Médio, fato que acontecia de forma contrária com as outras 

disciplinas que eu estudava, mas o interesse não era o mesmo. Os professores que 

passaram por mim influenciaram muito, pois além de me identificar com a 

disciplina, eu tinha uma relação de afetividade muito boa com esses professores. 

Esse sentimento me motivava, e ainda isso acontece, o não querer decepcioná-los. 

(ANA, Anexo B) 

O que me motivou foi o fato de já ter cursado o Magistério no 2º grau e poder 

transmitir conhecimentos no exercício da profissão. Existem poucos profissionais na 

área de Matemática na minha cidade. (MARCOS, Anexo B) 

O fato de ter afinidade com a disciplina me levou a esta escolha, porém não tinha o 

intuito de ensinar, já que fiz o curso sem saber exatamente do que se tratava. 

(RAQUEL, Anexo B) 

Nesse cenário, apenas dois investigados declararam não ter sido esta sua primeira 

opção. No entanto, a justificativa para a permanência revela uma “vontade de construir uma 

base de conhecimentos para tentar outras áreas, e aproveitar as oportunidades que forem 

surgindo de trabalho” (LUCAS, Anexo B). 

Em síntese, o ingresso na universidade, em particular no curso de licenciatura em 

Matemática, acontece por motivações decorrentes de “sua história de vida”, “pela socialização 

primária”, “por uma socialização pré-profissional”, por acreditar que a Matemática abre 

muitas portas para o futuro, enfim, são motivações que segundo Tardif (2013, p. 50) provém 

de “saberes pessoais” ou de “saberes provenientes de sua formação escolar anterior”. O que 

parece revelador, neste conjunto de justificativas para a permanência no curso de licenciatura 

em Matemática é a possibilidade de excluir toda e qualquer tentativa de saberes docentes, 
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como uma construção individual do professor, isento dos elementos que compõem a estrutura 

social no qual foi inserido. 

Nesse sentido, compreendemos que o ingresso no ensino superior, em particular, no 

curso de licenciatura em Matemática, pode ser retratado por um conjunto de características 

peculiares de saberes pessoais, sociais ou pela aquisição de experiências profissionais, e estas 

precisam ser consideradas não só quando da elaboração do perfil dos futuros docentes, ou na 

projeção de propostas curriculares para o curso, mas como elementos que vão compor sua 

identidade profissional.  

Considerando as motivações que justificam seu ingresso no curso de licenciatura, foi 

solicitado que estes respondessem à segunda pergunta: 

 

Questão b – O curso de licenciatura em Matemática modificou seu entendimento da 

Matemática? 

 

Como fundamento dessa questão, procuramos investigar a possibilidade de mudança 

de concepção da Matemática, em uma tentativa de revelar se os obstáculos associados a essa 

disciplina são novos ou recriados. 

Para facilitar o entendimento, apresentamos o Quadro 20, onde registramos as 

percepções concebidas antes e depois do ingresso no curso, como forma de alimentar nossas 

reflexões. 

 

Quadro 20. Percepções dos licenciandos sobre a Matemática. 

Percepções
11

 

Antes Depois 

“Enxergava a Matemática como algo mais prático.” 

(MARTA, Anexo B, p. 4) 

“Agora que ingressei no curso, percebo a 

importância da demonstração no ensino de 

Matemática.” 

“Eu tinha a concepção apenas de resolução de problemas.” 

(JOÃO, PEDRO, Anexo B, p. 4) 

“Apesar de ser uma coisa abstrata, podemos 

representá-la de maneira lúdica, inserida no dia a 

dia das pessoas”. (PEDRO, Anexo B) 

“Mas aprendi na Universidade a importância de 

estudar a forma de melhor ‘passar’.” (JOÃO, 

Anexo B, p. 4) 

“Sempre achei a Matemática uma disciplina difícil de ser 

compreendida, requerendo do discente tempo e o máximo 

de atenção.” (MARCOS, Anexo B) 

“Pude confirmar que dependendo do educador, as 

disciplinas triplicam o entendimento.” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A resposta de Isabel se diferencia das demais por levantar a possibilidade de 

equivalência entre o antes e o depois. 

                                                             
11 

Todos os relatos poderão ser encontrados no Anexo A. 
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Continuo enxergando a Matemática da mesma forma que iniciei o curso. A 

diferença é que agora tenho experiência na área, e consigo vivenciar as dificuldades 

que a Matemática traz para nossa vida. (ISABEL, Anexo B) 

O discurso parece conduzir para o entendimento de que os velhos obstáculos podem 

ou não ser renovados em função da prática docente, da metodologia do professor, mas acima 

de tudo, pelo enfrentamento de um choque de realidade, ou seja, trouxeram uma Matemática 

associada à resolução de problemas, para um contexto teórico, complexo e sistemático, 

totalmente distante do contexto da educação básica. As leituras nos levam a depreender que a 

“Matemática da resolução de problemas” está associada ao cálculo de operações, ou seja, uma 

lacuna de fragilidades produzidas na escolaridade básica. 

O depoimento de Daniel aponta para a necessidade de um entendimento mais 

ampliado do saber do conteúdo matemático: 

Durante o curso pude conhecer o porquê das coisas em Matemática, como surgiram 

os conteúdos, sua importância e algumas aplicações na sociedade. O aluno que entra 

no curso de licenciatura em Matemática acha que vai aprender a dar aula dos 

conteúdos que já tinha conhecimento, e somente se aprofundar um pouco mais 

nestes. Entretanto, já nos primeiros semestres, ele compreende que vai conhecer o 

porquê e para quê da Matemática e sua importância no mundo. Você começa a 

perceber que a Matemática está em tudo. (DANIEL, Anexo B) 

Trata-se, portanto, de um relato não muito comum entre estudantes da licenciatura 

em Matemática, o que nos aproxima de uma questão levantada por Fiorentini (2013, p. 917), 

“de que matemática estamos falando quando dizemos que um professor precisa saber bem 

matemática para ensiná-la?”. Para tanto, este autor parte do pressuposto de que o objetivo da 

licenciatura em Matemática é formar o profissional da Educação Matemática.  

Sem deixar esse campo de reflexão, concordamos com Moreira (2004, p. 18) quanto 

à necessidade de diferenciar a Matemática científica da Matemática escolar. Ele descreve a 

Matemática científica como “um corpo científico de conhecimentos, segundo a produzem e a 

percebem os matemáticos de profissionais”, enquanto a Matemática escolar refere-se ao 

“conjunto de saberes validados, associados especificamente ao desenvolvimento do processo 

de educação escolar básico de Matemática”. Assim entendido, e analisando os depoimentos 

dos licenciandos, concluímos que a compreensão associada à Matemática da licenciatura está 

distante dos entendimentos da Matemática escolar.  

A terceira questão desta categoria interroga a manutenção do desejo de ser professor: 
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Questão c – O curso de licenciatura em Matemática fortalece o desejo de ser professor 

de Matemática? 

 

As respostas apontam para uma negação quase unânime, justificada pelo uso de 

argumentos que estão próximos à falta de coerência entre a formação oferecida na licenciatura 

em Matemática e a prática a ser desenvolvida no curso de sua atuação profissional.  

Durante todos os momentos da pesquisa em que fizemos referência ao curso de 

licenciatura em Matemática, revelou-se uma unanimidade de entendimento sobre a 

incoerência entre o que é oferecido, e o que é preterido no curso, ou seja, trabalha-se com uma 

abordagem mais próxima do bacharelado, em detrimento de uma formação específica para 

professor. Assim, foi possível perceber certa dificuldade nos investigados, em se 

posicionarem quanto ao fortalecimento da licenciatura, para o seu desejo de ser um professor.  

Marta classifica a pergunta como “a mais difícil até agora” e levanta uma dúvida 

quanto à capacidade do curso para suprir o seu papel de formador. Sua resposta envolve dois 

extremos que podem ser entendidos como positivo e negativo. Positivo, quando entende que 

“às vezes aprendemos coisas que queremos ensinar para outros que ainda não as viram, ou 

não as entendem, e isso nos motiva”, e negativo, quando revela preocupação e insegurança 

tendo por base o seguinte argumento: “ser professor exige muito conhecimento, dedicação, 

experiência, e não sei se o curso de licenciatura em Matemática nos dá suporte para todas 

essas exigências” (MARTA, Anexo C). 

Para João e Isabel, a questão crucial é a preparação para a docência: 

Deixa muito a desejar, pois não existe uma ênfase na formação de professor, sendo 

priorizado o conteúdo puro, faltando a prática para o aluno em sala de aula. (JOÃO, 

Anexo C) 

Todas as profissões exigem observações, ensaio, menos o professor, que geralmente 

ganha experiência com o tempo. Logo, nos formamos matemáticos e nos tornamos 

professores. Acho que o curso deveria ensinar a ensinar, pois nos tornaríamos 

melhores profissionais e a educação iria melhorar. (ISABEL, Anexo C) 

Temos no registro de Marcos a sinalização de que o curso fortalece o seu desejo de 

ser professor, porém revela a falta de articulação entre os conhecimentos específicos e 

pedagógicos: 

A matemática requer do estudante dedicação. Todavia, ao presenciar aulas tão 

difíceis e elaboradas, sinto-me privilegiado de pertencer a essa Instituição, muito 

embora, a matriz curricular ofereça disciplinas de cálculo e pedagógicas com uma 

separação ou articulação específica. (MARCOS, Anexo C) 

As respostas produzidas para essa questão apontam um conjunto de percepções em 

torno da Matemática como objeto a ser ensinado, e a Matemática desenvolvida no curso de 
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licenciatura em Matemática. Ainda que uma mudança na postura profissional do professor 

formador pareça distante do que se espera que seja desenvolvida no curso, e como 

contribuição para sua formação docente, é preciso que não se perca de vista os fundamentos 

do saber conhecer, saber ser e do saber fazer, proposto por Schön (2000), como pilares para a 

formação do professor reflexivo. Portanto, como todas essas ações não se entrelaçam, 

prevalece o contraditório, a falta de estímulo e a insegurança perante um futuro cada vez mais 

próximo. 

 

Categoria 2 – Formas de relação entre teoria e prática na matriz curricular 

 

A composição desta categoria se desenvolve em torno das questões nas quais 

buscamos revelar os objetivos que justificam sua constituição e, ao mesmo tempo, apresentar 

trechos das entrevistas, de modo a preparar caminhos e construir argumentos para responder 

as questões de pesquisa, e para as conclusões que finalizarão este trabalho. 

Entendemos que uma investigação que elege como objeto de análise a matriz 

curricular do curso não pode prescindir da compreensão de que sua composição se faz sob a 

influência da relação entre teoria e prática. Assim, é possível considerar que os modos de 

conceber a relação entre teoria e prática interferem nos modos formativos que podem 

articular, ou não, teoria e prática, “disciplinas didático-pedagógicas e específicas, bem como 

conhecimento matemático e conhecimento científico sobre o ensino de matemática” 

(MURIEL JUNIOR; CYRINO, 2009, p. 538). 

Nesse contexto se apresentam e se renovam algumas afirmações como a distância 

entre o que é apreendido pelo estudante da licenciatura e o que é praticado nas escolas de 

educação básica ou que a relação entre teoria e prática permanece em posições extremas e 

aplicacionistas. 

Por meio de perguntas, os licenciandos foram investigados sobre o curso de 

licenciatura em Matemática, utilizando questões envolvendo aspectos relacionados à matriz 

curricular quanto ao atendimento de suas expectativas como estudantes do curso, sobre as 

disciplinas em que são trabalhadas as dimensões teóricas e práticas, e sua contribuição para o 

desenvolvimento da prática, verificando a ocorrência, ou não, de diálogos entre teoria e 

prática.  

Elegemos as questões a seguir como instrumento de investigação: 
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▪ A matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática atende, até o momento, às 

suas expectativas como licenciando? 

▪ Do conjunto de disciplinas cursadas, cite aquelas que foram marcantes na sua formação, 

tendo como base conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos. 

▪ Os conhecimentos teóricos sobre a Matemática (específicos ou pedagógicos) auxiliaram 

você a pensar em práticas diversificadas?  

▪ No transcorrer do seu curso, foi possível observar algum diálogo entre a teoria e a prática 

de ensino? 

A primeira pergunta visou investigar se a matriz curricular do curso de licenciatura 

em Matemática da UNEB, atende, até o momento, às expectativas construídas como estudante 

da licenciatura.  

 

Questão a – “A matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática atende, até o 

momento, às suas expectativas como licenciando?” 

 

As respostas produzidas pelos investigados apontam, em sua grande maioria, para o 

não atendimento das expectativas projetadas, e que justificadas por argumentos revelam os 

pontos de fragilidade como: carga horária, perfil, falta de articulação entre as disciplinas, 

ênfase nos conhecimentos teóricos e a presença de lacunas nas práticas de ensino.  

Os trechos a seguir foram assumidos como os mais significativos para a 

compreensão dos pontos levantados e, para facilitar uma visão mais ampla, apresentamos o 

Quadro 21, considerando a similaridade em seus entendimentos: 

 

Quadro 21. Pontos de similaridade. 

Fragilidades da matriz 

curricular 

Depoimentos 

Carga horária “Percebo que a grade curricular possui muitas falhas como a carga horária das 

disciplinas pedagógicas que são muito curtas e fragmentadas.” (MARTA, Anexo 

B, p. 5) 

Articulação entre 

disciplinas pedagógicas e 

específicas 

“[...] a apresentação da matriz não contempla expectativas mínimas, por 

apresentar uma ênfase nas disciplinas pedagógicas nos primeiros semestres, e 

ênfase nas disciplinas de Matemática pura, nos últimos semestres.” (MARIA, 

Anexo B, p.5) 

Lacunas na prática de 

ensino 

“A matriz curricular do curso de licenciatura em matemática deixa muitas lacunas 

no que diz respeito à prática de ensino. Nós futuros professores, saímos da 

Universidade sem nenhuma formação específica para a prática de ensino em sala 

de aula.” (MARIA, Anexo B, p.5)  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A investigação sobre o atendimento da matriz curricular do curso às expectativas dos 

licenciados revelou uma questão que se coloca como basilar na sobrevivência dos cursos de 
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licenciatura em Matemática. Estamos falando de uma estrutura que fortaleça a identidade de 

professor de Matemática. Os licenciandos acreditam que essa matriz vivenciada, acaba por 

deixá-los mais próximos do curso de bacharelado, de tal modo que os conhecimentos 

pedagógicos voltados ao ensino de Matemática escolar acabam por ser fragilizados e, 

portanto, pouco valorizados na formação. 

As afirmações produzidas pelos estudantes da licenciatura abrem um precedente para 

questionar a funcionalidade dessa matriz curricular, ao aproximar a prática do contexto da 

sala de aula. É nesse sentido que vamos buscar as revelações produzidas pela seguinte 

solicitação:  

 

Questão b – Do conjunto de disciplinas cursadas, cite aquelas que foram marcantes na 

sua formação, tendo como base conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos. 

 

Os estudantes reconhecem a importância do estudo dos componentes específicos da 

Matemática, mas as disciplinas que se referem aos aspectos pedagógicos aparecem com maior 

frequência na investigação. 

Do conjunto das disciplinas específicas, marcantes para sua formação, foram 

apontadas como as mais citadas, as Geometrias Plana e Espacial, Desenho Geométrico, 

Geometria Descritiva, Matemáticas I e II, Álgebra Linear I e Estrutura Algébrica. Porém, as 

razões que tornaram essas disciplinas significativas estão ancoradas em argumentos como a 

aquisição e aprimoramento de novos conhecimentos, em particular os geométricos, no 

desenvolvimento do nível de abstração, e na possibilidade de relacionar a Matemática com 

outras áreas do conhecimento.  

Algumas justificativas fazem referência à importância do domínio do conteúdo das 

disciplinas, à forma de relacioná-las aos conteúdos ministrados na realidade para a qual estão 

sendo formados, e ao aprofundamento na área de estudo: 

Estruturas Algébricas, pois nelas, como você já possui um contato com 

demonstrações, começa a relacionar mais facilmente as demonstrações com os 

conteúdos ministrados na Educação Básica. Geometria Espacial, a qual assim como 

a Geometria Plana, permite conciliar o que estudo na universidade como o que 

ensino na escola, dando novas ferramentas e criando maior domínio de conteúdo e 

não apenas o que está no livro. (DANIEL, Anexo B) 

Matemática I, II e III ajudaram a aprimorar os conhecimentos que vieram enquanto 

aluno. (ISABEL, Anexo B) 

Ao direcionar o foco para as disciplinas que têm como base os conhecimentos 

pedagógicos, quase todas foram citadas, tendo nos argumentos oferecidos, justificativas que 

confirmam sua importância no processo de formação.  



171 

 

A disciplina Laboratório do Ensino da Matemática foi citada por quase todos os 

investigados, por se configurar como um espaço de construção e investigação de situações 

decorrentes do ensino e da aprendizagem em sala de aula. Nesses argumentos encontramos 

sinais da relação teoria e prática:  

Nos ensinaram além da teoria, a construção de práticas pedagógicas. (PEDRO, 

Anexo B) 

Foi nelas que conseguimos ver modos diferentes de aplicações metodológicas 

diversas para o ensino da matemática em sala de aula. (ISABEL, Anexo B) 

Uma parte muito marcante foi quando, buscando através de nossas dificuldades em 

conteúdos matemáticos, construir modelos matemáticos que possibilitaram facilitar 

a aprendizagem. (MARIA, Anexo B) 

Foi uma disciplina marcante, pois possibilita enxergarmos a Matemática em vários 

ambientes e trabalharmos com o aluno explorando situações diversas. (LUCAS, 

Anexo B) 

Quanto às demais disciplinas, mesmo sem consenso no grupo, trazem em seus 

argumentos, informações importantes que podem favorecer uma aproximação, ou divergência 

com o que se registra no PPP do curso: “TSF nos levou a discutir e analisar situações culturais 

e sociais” (Pedro); “Psicologia I e II embasam as questões educacionais utilizando várias 

teorias” (Isabel); “a importância da História da Matemática no processo de ensino de 

Matemática” (João).  

Uma nova questão se apresenta como complemento à solicitação anterior:  

 

Questão c – Os conhecimentos teóricos sobre a Matemática (específicos ou pedagógicos) 

auxiliaram você a pensar em práticas diversificadas? 

 

Os relatos são elucidativos ao apontar uma contribuição teórica da Matemática para o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos: 

Acho que sempre podemos ver maneiras diferentes de se ensinar. Quando 

aprendemos sobre função, por exemplo, pensamos logo em como repassar 

determinado conhecimento de modo que os alunos não tenham a mesma dificuldade 

que nós tivemos para aprendê-lo. (MARTA, Anexo B) 

A utilização de materiais concretos para melhor visualização (sólidos geométricos, 

origâmis, etc.). A inserção de novas tecnologias no ensino para uma melhor 

visualização do abstrato. A construção de recursos junto aos alunos. (PEDRO, 

Anexo B) 

No curso em que ensino, por diversas vezes, me fez procurar formas diferentes de 

apresentar determinado conteúdo, desde o uso do software (Geogebra), até jogos 

(bingo, dominó, vídeos). A situação nem sempre é usual pelo fato do ambiente, ou a 

sua estrutura, não ser adequada. (ISABEL, Anexo B) 

Para refletir sobre a relação entre teoria e prática, apresentamos a seguinte questão:  

 



172 

Questão d – No transcorrer do curso foi possível observar algum diálogo entre teoria e 

prática? 

 

Para os investigados, no transcorrer de sua formação, os registros dos diálogos entre 

a teoria e a prática de ensino ficam, em sua maioria, restritos ao espaço da sala de aula, ou 

seja, emergem dos momentos de discussões e questionamentos. Segundo Izabel, “os 

professores relacionam algumas teorias com a prática de ensino, mostrando, em que pode ser 

usado e como pode ser ensinado.” Outras declarações dadas foram estas: 

Durante algumas aulas tivemos a oportunidade de discutirmos sobre como ensinar, 

como saímos da teoria para a prática; como exercitarmos o que aprendemos aqui na 

sala de aula, não mais como aluno e sim como professor. (MARTA, Anexo D) 

Através de seminários e construção de projetos de pesquisa, em que o professor 

desafiou a turma a pensar nesses momentos como sendo para os alunos do Ensino 

Básico, fazendo algumas correções e aconselhando no decorrer do processo. (JOÃO, 

Anexo D) 

As didáticas nos mostraram como lidar em diversas situações e os Estágios em si... 

Estávamos discutindo práticas e inovações que poderiam ser trabalhadas em sala de 

aula, havia uma troca de informações, vivências e situações. (PEDRO, Anexo D) 

Desse modo, considerar a prática como “uma atividade realizada durante o processo 

de ensino” ecoa como uma aplicação de “teorias discorridas nas disciplinas de educação e 

exatas” ou “adequações de cada conteúdo a determinada forma de aplicação”. 

Para Ana, os conhecimentos específicos ou pedagógicos auxiliaram a pensar em uma 

prática futura, utilizando “sempre recursos materiais concretos, manipuláveis”, pois olhando 

para si mesma, “às vezes é difícil desconstruir e construir um conceito, ou visualizar algo em 

três dimensões, entretanto quando desenho, ou construo um modelo daquela situação, a 

compreensão é melhor” (Ana). 

As respostas produzidas pelos investigados apontam para uma ação eminentemente 

prática que pode ser embasada no uso de recursos voltados para uma atividade prática 

aplicativa. Nesse sentido, Nacarato (2004, p. 4) adverte que “um uso inadequado ou pouco 

exploratório de qualquer material manipulável, pouco contribuirá para a aprendizagem 

matemática”, considerando que “o problema não está na utilização desses materiais, mas na 

maneira como utilizá-los”. 

Portanto, os diálogos entre teoria e prática registram primeiramente a necessidade de 

que sejam preenchidas as lacunas de conhecimentos em si mesmos para que em seguida, 

possam ser organizados de modo que facilite o aprendizado de seu aluno, e assim, não 

provoque nele os efeitos negativos decorrentes da ausência de uma prática significativa. 
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Categoria 3 – Concepções sobre prática 

Nessa categoria foram feitas perguntas com o objetivo de identificar os significados 

de prática de ensino para os estudantes, futuros professores, bem como analisar a sua 

movimentação no curso.  

Para o entendimento de prática, buscamos apoiar nossa análise no parecer CNE/CP 

9/2001, por entender que este compõe o conjunto de normativas que subsidiaram a construção 

do PPP do curso investigado. 

Segundo o parecer CNE/CP 9/2001, prática é:  

[...] o que está designado aqui como conhecimento advindo da experiência e, como o 

nome já diz, o conhecimento construído ‘na’ e ‘pela’ experiência. Na verdade o que 

se pretende com este âmbito é dar destaque à natureza e à forma com que esse 

conhecimento é constituído pelo sujeito. É um tipo de conhecimento que não pode 

ser construído de outra forma se não na prática profissional e de modo algum pode 

ser substituído pelo conhecimento ‘sobre’ esta prática. Saber – e aprender – um 

conceito, ou uma teoria, é muito diferente de saber – e aprender- a exercer um 

trabalho. Trata-se, portanto de aprender a ‘ser’ professor. (BRASIL, 2001a, p. 49) 

Para a composição desta categoria, foram selecionadas perguntas abertas com o 

objetivo de investigar a elaboração feita pelos estudantes da licenciatura do conceito de 

prática de ensino, as possibilidades de discussão sobre esta prática, os possíveis diálogos entre 

teoria e prática de ensino.  

Apresenta-se a seguir o primeiro questionamento:  

 

Questão a – O que você entende por prática de ensino? 

 

Os fragmentos extraídos das respostas demonstram que muitas dúvidas surgiram ao 

se interpretar e definir o que seria essa prática de ensino. 

Olha, eu não sei muito bem o que é prática de ensino, mas acho que é o método de 

ensinar, é o colocar em prática as diversas maneiras de se ensinar. (MARTA, Anexo 

D) 

É promover o ensino. É ser mediador entre o conhecimento e o aluno, tentando 

fortalecer nele, a autonomia. É não ensinar o aluno a reproduzir, e sim, ensinar a 

pensar, ou ao menos, investigar. (PEDRO, Anexo D) 

Entendo como a experiência em “sala de aula”, colocar em prática as teorias vistas 

nas disciplinas de educação e exatas. Enfim, o processo de ensino-aprendizagem, 

relação professor-aluno. (JOÃO, Anexo D) 

Tenho como prática de ensino as atividades realizadas durante o processo de ensino, 

ou seja, a didática utilizada aliada com os recursos. (LUCAS, Anexo D) 

No entanto, é possível enfatizar que mesmo sem uma definição explícita, Pedro 

parece entender o que a prática de ensino não deveria ser, ou seja, “é não ensinar ao aluno a 
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reproduzir, e sim, ensinar a pensar, ou ao menos investigar”. Esse fragmento parece indicar 

uma associação de prática com uma ação reflexiva. Por isso concordamos com Pereira (2005, 

p. 32) quando define que “a prática é proveniente da experiência e que necessita ser 

transformada através da reflexão para se tornar práxis”. 

Como podemos perceber, o conceito de prática está em sua maioria relacionado com 

a ideia de ação; uma ação que experiencia e realiza, enfim uma ação que coloca o 

conhecimento em movimento. 

Alguns alunos apresentaram um entendimento de prática no qual prevalece a visão 

de instrumentação ou método, como podemos perceber nos depoimentos de Daniel e Isabel e 

Ana: 

Prática de ensino para mim é tudo que se refere a dar aula. A busca por métodos 

para melhor ministrar as aulas, pesquisar sobre conteúdos, ou seja, conjunto de 

ações que proporcione o aprendizado do aluno. (DANIEL, Anexo D) 

São formas diversificadas de levar o ensino da Matemática para ambiente escolar, as 

metodologias, adequações de cada conteúdo a determinada forma de aplicação, a 

busca por inovações em nosso currículo escolar. (ISABEL, Anexo D) 

Penso que é a forma como a professora tenta ensinar seus alunos, os métodos que a 

professora irá adotar em sala de aula para prosseguir com seu trabalho. (ANA, 

Anexo D) 

Essa afirmação reforça algo bastante presente na literatura, o entendimento de prática 

de ensino associada a um método ou metodologia. A descrição de Ana revela que a prática só 

ocorrerá a partir do contato com o aluno, o que traz como exigência estar inserido numa 

situação de ensino, ou seja, “é um tipo de conhecimento que não pode ser construído de outra 

forma se não na prática profissional e de modo algum pode ser substituído pelo conhecimento 

‘sobre’ esta prática” (BRASIL, 2013, p. 49). 

Finalizando o bloco de registros, encontramos na definição de Marcos, uma prática 

com a função de intermediar e articular o processo de ensino e a aprendizagem do aluno.  

Entendo que a prática será a ligação entre os conhecimentos adquiridos, é a forma 

mais fiel e eficaz em que o educador exercerá o seu ofício: instruir. Prática de ensino 

consiste em colocar em ação todas as informações necessárias para um bom 

funcionamento da construção do conhecimento, em que o próprio educando 

consegue organizar após o término de cada explicação do educador. (MARCOS) 

Com base nesses entendimentos, somos impelidos a concordar com Dutra (2010, p. 

29) ao inferir que a compreensão do que seja prática de ensino “vai além da busca por 

definições para esse termo, antes disso, é uma questão de método e de comportamento, pois 

envolve a postura que assumimos diante do que nos cerca, diante da realidade em que 

vivemos”. 
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Os resultados apontam que os futuros professores destes estudos compreendem a 

prática de ensino como “ato de ensinar”, “método de ensinar”, “experiência em sala de aula; 

“mediação entre conhecimento e aluno” – enfim, é possível reconhecer uma aproximação com 

as vivências ocorridas em sua trajetória escolar e no curso de licenciatura.  

Portanto, a partir desses recortes, compreendemos que a prática de ensino é uma ação 

que faz movimentar o conhecimento no ensino por meio da realização de atividades, fazendo 

uso de métodos e atitudes reflexivas. De modo equivalente, a prática de ensino é um saber em 

movimento para o ensino, constituído de saberes pedagógicos e científicos por meio de uma 

ação intencional, dinâmica e reflexiva. 

Não podemos esquecer que, os investigados, são estudantes da licenciatura e que, 

teoricamente, não têm experiências de ensino. Logo, compete ao curso, por meio do 

compromisso com PPP, promover a integração da prática de ensino ao curso, articulando-a 

com os demais componentes. Nesse sentido, o ensino requer a compreensão de que o 

professor precisa dispor de conhecimentos e, ao mesmo tempo, ser capaz de mobilizá-los para 

a ação, como também compreender o processo de construção do conhecimento. 

Diante desses entendimentos, conduzimos a investigação no sentido de verificar se 

foi oportunizada ao estudante da licenciatura a possibilidade de discutir sobre a prática de 

ensino. A questão é: 

 

Questão b – O curso oportunizou momentos de discussão sobre a prática de ensino? 

 

Os licenciandos reconhecem a ocorrência dessas discussões nas disciplinas de 

Didática e Estágio I, as demais disciplinas não tiveram nomes registrados. São depoimentos 

dispersos, muitas vezes imprecisos, revelando uma fragilidade na configuração desses 

espaços. 

Para João, os momentos de discussão acontecem efetivamente, 

através de seminários e construção de projetos, quando o professor desafiava a 

turma a pensar nesses momentos, como sendo para alunos do ensino básico. Fazia 

algumas correções e aconselhava no decorrer do processo. (JOÃO, Anexo D) 

Para Isabel, “boa parte das disciplinas de cunho pedagógico, em algum momento, 

falou sobre essa prática, principalmente as aulas de Estágio I, em que a professora dedicava 

suas aulas exclusivamente a essas práticas, e eu ficava realmente deslumbrada”.  

Assim, somos impulsionados a concordar com Candau e Lelis (1999, p. 45), quando 

defendem que o “isolamento entre teoria e prática, provoca um abalo na capacidade do 
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professor refletir sobre o significado da prática de ensino e seu papel no desenvolvimento 

profissional”. 

Como forma de validar as revelações sobre a prática de ensino, apresentamos a 

última questão: 

 

Questão c – No transcorrer do seu curso, foi possível observar algum diálogo entre 

teoria e prática de ensino? 

 

No presente caso, o diálogo entre teoria e prática foi identificado nas disciplinas 

Geometria e Desenho Geométrico que compõem o eixo dos fundamentos teóricos, seguidos 

das disciplinas Laboratório de Ensino, Didática e Estágio. 

Nas Geometrias e Desenho Geométrico, pois ao mesmo tempo em que víamos a 

teoria, estávamos em contato com a construção que seria relevante na prática de 

ensino. (MARTA, Anexo D). 

Estágio. Nas aulas discutimos sobre os conteúdos, modos de ensinar, e as teorias 

referentes ao como dar aula para, posteriormente, ir para sala de aula tentar aplicar 

todo o conhecimento discutido na academia. (DANIEL, Anexo D). 

Na aula de Laboratório de Ensino da Matemática quando podemos associar as 

vivências em sala de aula, com o que aprendemos treinando, e fazendo projetos para 

o exercício da docência. (LUCAS, Anexo D) 

Em algumas disciplinas como, por exemplo, Didática, Laboratório de Matemática. 

Os professores ressaltam que o professor não deve ir para a sala de aula 

despreparado em termos de conhecimento, sem planejar a aula, e ele deve adotar 

uma concepção de aprendizagem. Se ele reproduz a forma que seus professores 

ensinavam, ou um colega, etc.(ANA, Anexo D) 

Um dos investigados não reconhece os diálogos entre teoria e prática por entender 

que “o curso fica mais no discurso” e acrescenta 

Vejo aulas e aulas baseadas em teorias de Piaget, Vygotsky e vários outros, mas na 

hora da aula, da aplicação em si, fica tudo só nas palavras, porque na prática não 

passa mais de um motivo para discussões e questionamentos. (ISABEL, Anexo D, 

p.12) 

Podemos inferir que o reconhecimento da prática de ensino pelos estudantes da 

licenciatura, confunde-se com a própria prática no âmbito da licenciatura.  

Sessão II 

Nessa sessão, inicialmente, procedeu-se uma investigação, com utilização de 

questões, ainda em caráter de aplicação individual, definindo como objeto de análise, o 

significado de “ser um bom professor”, e a identificação de suas “competências” 

profissionais. O momento caracterizou o objeto “professor de Matemática e suas 
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competências.” Em seguida, realizou-se um debate, com o objetivo de confrontar os 

resultados da sessão I, e da parte inicial da sessão II, para obter-se um contexto de grupo que 

permitiu assegurar uma conclusão parcial desses momentos, com a percepção coletiva dos 

entrevistados envolvidos.  

 

1. Significado de ser um bom professor 

 

Como questão norteadora, apresentamos: “O que significa ser um bom professor 

de Matemática?”. 

O objetivo é revelar as características profissionais atribuídas pelos estudantes da 

licenciatura, de modo a possibilitar traçar um perfil do “bom professor” de Matemática, para 

na etapa final, fazer o confronto com as características descritas no PPP do curso. 

Quando os estudantes se colocam diante do significado de ser um “bom professor de 

Matemática”, seus argumentos revelam a influência de concepções pessoais a respeito do 

ensino e/ou daquelas construídas durante sua trajetória universitária. As respostas 

possibilitaram visualizar que o reconhecimento do “bom professor” acontece com base em 

três significados: domínio do conteúdo, compromisso e afetividade, destacando que o 

domínio do conteúdo é a base para a profissão.  

Apresentamos no Quadro 22 uma síntese com os condicionantes associados a cada 

grupo de significados. 
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Quadro 22. Significado para ser um bom professor de Matemática. 

Significados Formas de percepção 

 

 

 

Domínio do conteúdo  

“[...] saber aplicar no cotidiano” (MARTA, Anexo E) 

“[...] buscar formas de pensar o conteúdo” (Isabel) 

“[...] consegue dar o conteúdo e a prática pedagógica” (João) 

“[...] construir novas competências e habilidades e partilhá-las” (Pedro) 

“[...] disponibilidade para fazer uma ligação do conteúdo matemático a outros 

assuntos do cotidiano” (Isabel) 

“[...] mediar conhecimentos formais da Matemática” (Daniel) 

 

 

 

Ter compromisso 

“[...] despertar o senso crítico” (Isabel) 

“[...] ter compromisso com a aprendizagem” (Pedro) 

“[...] prepará-los para o mercado de trabalho” (Ana) 

“[...] mostrar a importância desse conhecimento para a vida dos alunos” 

(Lucas) 

“[...] participar dos planejamentos pedagógicos [...] transformação da 

educação em seu local de trabalho” (Marcos) 

“[...] procurar por melhores técnicas” (Marcos) 

 

Afetividade 

“[...] conhecer o histórico de vida dos alunos” (João) 

“[...] é aquele que ama o que faz” (Daniel) 

“[...] é importante o professor conquistar o seu aluno” (Ana) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As leituras dos significados identificam que o destaque de “ser bom” não se resume 

apenas a uma “obrigação de saber os conteúdos matemáticos” (Isabel), ou possuir “um total 

domínio do conteúdo” (Marta), reafirmando assim, a necessidade de se conhecer bem aquilo 

que se ensina. Porém, reconhecemos em outros relatos, a necessidade de se incluir novos 

atributos ao conhecimento como: “desenvolver o senso crítico dos alunos a ponto de fazê-los 

buscar mais conhecimentos” (Marta). 

Desse modo, o saber matemático passa a não se esgotar em si mesmo. Pelo contrário, 

ele reafirma o “compromisso com a aprendizagem do aluno, leva em conta os aportes teóricos 

e metodológicos” (Pedro), desenvolve “a capacidade de autoavaliação”, “procurando sempre 

o melhor em sua prática docente” (João). 

Os atributos associados à necessidade de ter “compromisso” apresentam formas 

variadas de se revelar, sem perder a essência do seu significado, ou seja, é o Compromisso 

com a aprendizagem no momento que “leva em conta em sua rotina de trabalho os aportes 

teóricos e metodológicos” (Pedro), “fazendo bons planejamentos” (Marcos). Compromisso 

com o aluno, sendo “intermediador entre o conhecimento e o aluno e ajuda a construir novas 

competências e habilidades e partilhá-las” (Pedro). Compromisso com a Educação e seu 

papel social, no momento “que prepara o aluno para o mercado de trabalho e tomar suas 

próprias decisões” (Ana), “contribuir para a transformação da educação em seu local de 

trabalho”, “mantendo bons relacionamentos dentro e fora do seu local de trabalho” (Marcos).  
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Um bom professor de Matemática é aquele que consegue mostrar a importância que 

os conhecimentos matemáticos possuem no dia-a-dia da sociedade e o poder que 

estes conhecimentos possuem para influenciar a vida das pessoas. (DANIEL, Anexo 

E) 

Segundo Lucas um bom professor de Matemática “é uma pessoa que consegue por 

meio de seus conhecimentos matemáticos, levar o seu aluno a enxergar não apenas conceitos, 

mas a matemática viva, percebendo que ela está presente e é de grande utilidade, sem perder o 

rigor matemático como ciência, e a simplicidade de algo cotidiano e real”. 

A referência feita por Lucas para a necessidade de se trabalhar por uma “matemática 

viva”, “presente” e “utilitária”, mas sem perder o “rigor matemático como ciência”, encontra 

eco no grupo, na medida em que surge o atributo do professor “mediador”. A ação de mediar 

implica em “estabelecer vínculos com seus alunos, fazê-los pensar criticamente e prepará-los 

para tomar suas próprias decisões de forma consciente e lógica” (Ana). 

Nesse momento, o professor assume o compromisso com a aprendizagem do aluno, 

levando “em conta em sua rotina de trabalho os aportes teóricos e metodológicos para sua 

melhor atuação profissional, além da capacidade de autoavaliação”. As reflexões contribuem 

para transformar a sala de aula, ajudando a quebrar a frieza que envolve os “conceitos e 

definições específicas”. Por outro lado, “a capacidade de trabalhar em equipe e de não se 

sentir completo, favorece o entendimento de que a formação é sempre continuada” (Pedro). 

Portanto, podemos reconhecer nesses fragmentos que os compromissos assinalados 

correspondem a conhecimentos especializados, que reunidos à necessidade de saber o 

conteúdo a ser ensinado, vão dar sustento a pratica. 

Nos atributos de um bom professor, incluem-se também, a presença do fator 

emocional e das relações pessoais. Os significados podem ser apontados na perspectiva de 

que o professor “deve estar atento e solícito para atender as necessidades humanas dos 

alunos”; “procurar conhecer o histórico de vida dos seus alunos, o máximo possível” (João) 

mantendo com eles uma “relação amistosa” (Marcos). “Um bom professor é aquele que ama o 

que faz, dedica-se a essa profissão e, sobretudo ama a Matemática” (Daniel). 

Lembro-me que em algumas aulas de psicologia tratamos sobre a afetividade, e a 

professora nas discussões sempre trazia que é importante o professor conquistar o 

seu aluno, e direta ou indiretamente, o professor passa a fazer parte da vida pessoal 

desses alunos e passam até ser referência de pessoas para os mesmos, mas isso não 

significa passar a “mão na cabeça”, significa educá-lo (ANA, Anexo E, p. 15) 

Esses registros nos aproximam dos entendimentos de Tardif (2002) para quem, a 

diferença entre uma profissão e uma ocupação, se dá pela natureza dos conhecimentos que 

estão em jogo. Ao mesmo tempo, enfatiza que “uma boa parte do trabalho docente é de cunho 
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afetivo emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar 

nos alunos, mas igualmente de perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, 

seus próprios bloqueios afetivos”, podendo funcionar como instrumento facilitador ou 

bloqueador no processo de ensino-aprendizagem da Matemática (TARDIF, 2002, p. 130). 

Tardif (2002) caracteriza o conhecimento profissional como conhecimentos 

especializados e formalizados que por meio de disciplinas científicas, que sustentam a prática 

do professor. Nesse sentido podemos dizer que, saber o conteúdo de ensino, saber planejar o 

conteúdo, ter clareza nos objetivos, utilizar técnicas adequadas, dedicar-se, refletir, relacionar-

se, ser crítico, avaliar entre tantos, faz parte dos saberes que os licenciandos elegeram como 

fundamentais para a prática do professor.  

Como processo de reelaboração das categorias, apresentamos no Quadro 23, o perfil 

do bom professor a partir da leitura dos estudantes da licenciatura em Matemática. 

 

Quadro 23. Perfil do bom professor. 

Perfil do Bom Professor de Matemática 

▪ O professor precisa saber o conteúdo a ser ensinado. 

▪ O professor precisa saber diversificar os métodos. 

▪ O professor precisa ser e estar motivado. 

▪ O professor precisa manter-se atualizado. 

▪ O professor precisa ter experiência. 

▪ O professor precisa se autoavaliar e avaliar seus alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Investigar a forma como os licenciandos descrevem as características de um bom 

professor pode ajudar no entendimento de como se processam as relações entre o professor 

que ensina e o professor que aprende, além de contribuir para compreensão sobre esses 

múltiplos aspectos que afetam e constituem as bases sobre as quais suas práticas serão 

construídas. 

 

2. Competências indispensáveis ao professor 

 

Na primeira questão, “O que significa ser um bom professor de Matemática?” os 

licenciando consideraram como essenciais: ter domínio de conhecimento, compromisso e 

afetividade associados à função de professor. Para compor o quadro de características 

profissionais entendidas para o docente, formulamos a seguinte questão: “Quais são as 

competências indispensáveis a esse profissional?”. 

Porém, antes de apresentarmos os dados produzidos pelos licenciandos, seguidos de 

uma análise, consideramos importante reafirmar o entendimento adotado neste trabalho para a 



181 

 

expressão “competência”, isto é, aqui a competência está associada a saberes. Apresentamos 

no Quadro 24 os saberes indispensáveis do professor. 

 

Quadro 24. Saberes do professor. 

Saberes revelados Proposta da SBEM 

Dominar o conteúdo Gerenciamento do desenvolvimento profissional relativo 

ao domínio do conteúdo matemático 

Capacidade de interferir em alguns aspectos sociais: 

inclusão social, autonomia, descoberta e projeção. 

Promover a formação de cidadãos. 

Comprometimento com os valores inspirados na 

sociedade 

Capacidade de percepção, intervenção ou auxílio em 

tomada de decisões que envolvam o aluno. 

Capacidade de inovar com tecnologia. 

Ser um profissional reflexivo e crítico sobre suas 

ações. 

Conhecer as leis que atribuem seus direitos e deveres 

na sua prática pedagógica. 

Acompanhar e analisar as fases de dificuldade dos 

alunos. 

 

 

Conhecimento do processo de investigação que 

possibilitem ao aperfeiçoamento da prática pedagógica 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

3. O debate como instrumento articulador 

 

Os primeiros relatos produzidos pelos sujeitos aconteceram de forma 

individualizada, como forma de revelar o discurso particular de cada entrevistado, portanto, 

isento de qualquer tipo de interferência do grupo. Nesse momento, o licenciando teve a 

liberdade de manifestar suas opiniões sem que estas fossem submetidas a interrogações e 

necessidade de maiores esclarecimentos. Entretanto, conforme planejado, com o objetivo de 

estabelecer paralelos e concomitantes contextos interativos, viabilizou-se o instrumento 

debate, que acabou por permitir um registro de informações que ultrapassaram os relatos 

individuais e se aglomeraram, conforme esperado, constituindo um novo texto que ratificou o 

entendimento individual, com as perspectivas do grupo. Logo, percebeu-se que apesar do 

licenciando pertencer a uma estrutura formativa, na qual ele é um dos sujeitos, as percepções 

sobre a sua formação convergem com as do grupo ao qual pertence.  

A questão geradora do debate foi a seguinte: “Que contribuições o curso de 

licenciatura trouxe para sua futura atuação como professor(a) de Matemática? O que você 

acha que ficou faltando?” O Quadro 25 apresenta uma síntese dos principais relatos 

produzidos durante o processo de discussão. 

 



182 

Quadro 25. Curso de licenciatura da UNEB. 

Contribuições do curso de licenciatura para 

sua atuação como professor de Matemática 

Complementações: o que ficou faltando 

 

*O amadurecimento do domínio do conteúdo, 

na busca de novas informações 

*Aquisição de um conhecimento maior nas 

disciplinas da área específica 

*A experiência com as disciplinas de Estágio 

*Orientações na forma de passar o conteúdo 

*Possibilidade de aprender junto com os 

professores através do contato extrassala 

*Uma aprendizagem mais criteriosa 

 

*O conhecimento da prática precisa ser oferecido mais cedo 

(início do curso) 

*Sair do campo das discussões para a comprovação na 

prática 

*Melhorar a transição do que é ensinado na área de 

Educação para a prática 

*Melhorar o planejamento das aulas 

*O professor formador como figura ou modelo para a prática 

*Crescimento nas produções acadêmicas 

*Mudança na concepção de que o aluno por ter passado no 

vestibular, possui os conhecimentos prévios necessários 

*Discussão e exercício da prática profissional, metodologia, 

métodos de avaliação 

*Promover ações que despertem o interesse do aluno em 

permanecer no curso 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme exposto, podemos aferir que o relato do grupo, sedimentou 

posicionamentos individuais, conduzindo para a ratificação do diagnóstico: os alunos têm 

consciência da importância, e da vivência, no curso, dos conhecimentos teóricos, inclusive 

dos pedagógicos. Entretanto, a abordagem curricular não tem bastado para garantir segurança 

na construção efetiva de competências para a sua futura prática profissional. Tais 

competências podem estar subsidiadas pelo conhecimento específico em Matemática, mas 

sucumbem com a percepção de que, ao terem passado por um vestibular, teriam os requisitos 

prévios necessários para a superação de dificuldades no curso, como a dessemestralização. 

Por outro lado, mais forte ainda fica a busca de competências pedagógicas que permitiriam ao 

licenciado a almejada “segurança”. Na cópia, “o professor formador passa a ser visto como 

figura ou modelo para a prática”. Que prática? Pedagógica, de ensino, ou base para a sua 

atuação como profissional? 
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CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

Neste capítulo, apresentamos os resultados construídos, a partir das informações 

obtidas junto às fontes de pesquisa utilizadas, ou seja o PPP do curso e as interpretações 

produzidas pelos estudantes da licenciatura sobre elementos constitutivos do projeto, para 

responder às questões de pesquisa deste trabalho: 

▪ O curso de licenciatura em Matemática, descrito no PPP apresenta mecanismos de 

articulação entre teoria e prática? 

▪ Que tipos de conhecimento do saber fazer previstos no Projeto Político-Pedagógico 

favorecem o licenciando para a aquisição do conhecimento prático do ensinar? 

▪ O que revelam os estudantes que estão em diferentes momentos do curso de 

licenciatura em Matemática em relação aos saberes provenientes da matriz curricular? 

O capítulo está estruturado de modo que cada item vai produzir informações para 

responder as questões acima especificadas. Ao final de cada item, apresentamos uma síntese 

das constatações encontradas no decorrer do estudo, utilizando o que está proposto no PPP e 

confrontando com as percepções dos licenciandos.  

A partir do conjunto das constatações, consideramos respondidas, mesmo que de 

maneira implícita, o problema de pesquisa proposto.  

Como se dá a articulação entre teoria e prática no Projeto Político-Pedagógico 

do curso de licenciatura em Matemática da Universidade do Estado da Bahia? 

7.1 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

Esta investigação mostrou, que o PPP, de modo geral, prevê que, ao final do curso, o 

licenciando deve ter desenvolvido características profissionais nas quais sejam reconhecidos o 

conhecimento específico de Matemática, o conhecimento sobre o ensino, o compromisso 

profissional e o compromisso social. Para cada uma destas características, encontramos 

atributos profissionais associados, sintetizados a seguir.  

De modo geral, os licenciandos em Matemática precisam ser capazes de: 
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▪ identificar, formular, resolver problemas; utilizar o rigor lógico-científico para analisar 

situações matemáticas; trabalhar a criatividade, autonomia e a flexibilidade do 

pensamento matemático;  

▪ dominar conhecimentos pedagógicos; contextualizar; trabalhar a interdisciplinaridade, 

trabalhar com temas transversais; elaborar e analisar propostas curriculares;  

▪ ter compromisso com seu papel de formador; reconhecer a necessidade de uma formação 

continuada; fazer uso de novas tecnologias;  

▪ ter compromisso com seu papel social; relacionar os conteúdos às dimensões pessoal e 

profissional dos alunos; contribuir na superação de preconceitos. 

Com o intuito de possibilitar um confronto de informações e entendimentos, fomos 

buscar junto aos estudantes da licenciatura, os significados atribuídos à expressão ser um 

“bom professor de Matemática”. A análise das informações possibilitou reconhecer que o 

entendimento do que vem a ser “bom professor” está associado a ter domínio de conteúdo, ser 

mediador entre o conhecimento e os alunos e ter compromisso com a aprendizagem do aluno. 

Para essas categorias de significados, relacionamos o modo como são percebidos pelos 

licenciandos e em forma de síntese, entendidos como: 

▪ O professor precisa saber o conteúdo a ser ensinado 

▪ O professor precisa saber diversificar os métodos 

▪ O professor precisa ser e estar motivado 

▪ O professor precisa manter-se atualizado 

▪ O professor precisa ter experiência 

▪ O professor precisa se autoavaliar e avaliar seus alunos 

Antes de proceder ao confronto entre o que está proposto no PPP e os entendimentos 

revelados pelos estudantes em seus discursos, acrescentamos os entendimentos relacionados 

com as competências esperadas, entendendo que estes resultados podem referenciar os 

significados apresentados anteriormente. De posse desse conjunto de dados podemos inferir 

algumas convergências e/ou distorções entre o que se propõe e o que de fato se compreende. 

Assim as competências e os saberes indispensáveis para o atributo “bom professor” 

são identificados por ações que se apresentam revestidas de conhecimentos associados ao 

saber, saber fazer, saber ser: 

▪ Conhecimento: conhecer bem o que vai ser ensinado e as leis que determinam direitos e 

deveres para a prática pedagógica. 
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▪ Atitude: disponibilidade para inovar com tecnologia; habilidade para ouvir e falar; ser um 

profissional reflexivo e crítico sobre suas ações; acompanhar as fases de dificuldade dos 

alunos. 

▪ Habilidades: capacidade de interferir em aspectos sociais: inclusão, autonomia, 

descoberta, projeção. 

Assim, tendo como base a reunião e análises dessas informações, e a fim de 

identificar possíveis convergências ou distorções para o desenvolvimento da relação entre 

teoria e prática no curso de licenciatura, chegamos a alguns entendimentos: 

a) O atributo profissional ter domínio do conteúdo matemático é predominante em referência 

tanto ao PPP, como ao significado de ser um “bom professor”, porém, diferentemente das 

indicações produzidas no perfil do PPP do curso, em que a ênfase ao domínio do 

conhecimento específico fica restrita ao ensino, os licenciandos apontam para a 

necessidade de que o conteúdo de Matemática seja trabalhado por uma abordagem 

pedagógica, o que implica, segundo Fiorentini (2012, p. 205), uma oportunidade de 

compreender “o saber em movimento, em processo de significação e elaboração”.  

b) Os significados atribuídos pelos alunos ao que é ser um bom professor revelam 

características específicas para a docência e são bastante claros em suas indicações, 

contrariando a amplitude das características apontadas no PPP do curso. Isso nos leva a 

compreender que os desejos dos licenciandos podem estar associados a um perfil de curso 

ainda distante das necessidades associadas ao ensino. Como base para o entendimento dos 

alunos, podemos considerar o fato de que estes, em seu perfil como licenciandos, 

apresentam alguma experiência de docência, atingindo assim maior consistência em seu 

discurso. 

c) Os atributos associados ao compromisso profissional presentes no PPP, quando 

confrontados com a necessidade de ter compromisso com a aprendizagem dos alunos, 

conforme emergem das categorias de significados produzidos pelos licenciandos, revelam 

que, além da necessidade de procedimentos teóricos e metodológicos, o atributo de 

“melhor” atuação profissional é demonstrado pela capacidade do professor para fazer uma 

“autoavaliação”. Este atributo não compõe o quadro de atributos profissionais esperados 

que o licenciando desenvolva ao longo do curso; no entanto, a sua sinalização pode ser 

entendida como mais um ponto de reflexão. 

Considerando que o termo teoria-prática está próximo da possibilidade de articulação 

entre essas duas dimensões e que o objetivo do curso, prevê uma formação que “corrobora 
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para a unidade entre teoria e prática” (UNEB, 2011, p. 119), percebemos que a articulação 

entre teoria e prática é explicitada superficialmente, na apresentação do perfil do profissional 

a ser formado pelo curso. Essa revelação pode ser endossada pelos entendimentos dos 

licenciandos que não se distanciam do seu campo de atuação profissional, ou seja, a educação 

básica. 

7.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Iniciamos a investigação sobre a organização curricular, verificando o atendimento 

da proposta quanto à duração e carga horária do curso, sendo que este procedimento foi 

dificultado pela falta de clareza presente no PPP, sobre a distribuição dos componentes 

curriculares estabelecidos pela resolução CNE/CP 2/2002. De modo mais específico, não foi 

possível identificar na proposta curricular do curso de licenciatura em Matemática, o 

indicativo para as 400 h de prática como componente curricular. No entanto, procedemos a 

uma contagem simples, utilizando a carga horária dos componentes já especificados e que 

estão explicitados na resolução, quais sejam, conteúdos curriculares científicos (mínimo de 

1 800 h), estágio supervisionado (400 h), atividades complementares (200 h), o que revelou 

uma carga horária compatível com o que é estabelecido para a prática como componente 

curricular.  

Em continuidade à investigação sobre a matriz curricular, reconhecemos que, 

considerando sua composição em eixos de formação, além de estar em conformidade com o 

parecer CNE/CP 9, de 8 de maio de 2001, contribui para o distanciamento do curso do criticado 

modelo “3 + 1”, de formação docente. A proposta de uma formação em eixos é justificada no 

PPP pela “necessidade de articulação dos seus vários componentes, com ênfase 

interdisciplinar, materializada, sobretudo, através da realização de atividades temáticas” 

(UNEB, 2011, p. 119). Desse modo, a matriz curricular do curso de licenciatura em 

Matemática, encontra-se organizada em eixos de formação, a saber: 

▪ Eixo de Estudos Teóricos da Matemática (ETM) 

▪ Eixo de Formação Docente para o Ensino de Matemática (FDEM) 

▪ Eixo de Instrumentação do Conhecimento e da Produção Matemática (ICM) 

▪ Eixo dos Seminários Temáticos (ST) (UNEB, 2011, p. 122) 
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A configuração desses eixos oferece possibilidades para trabalhar a articulação entre 

teoria e prática por meio da interação entre conhecimentos específicos de Matemática com os 

conhecimentos pedagógicos, a partir do eixo dos Seminários Temáticos. Contudo, a pesquisa 

revela que o eixo dos Seminários Temáticos, configurado como responsável por promover a 

interdisciplinaridade, possui uma carga horária que não é compatível com os objetivos nele 

propostos. Outro ponto a ser levantado, diz respeito ao seu potencial de integração que ficou 

restrito aos quatro primeiros semestres, conforme a Figura 5. O projeto não oferece indicações 

para a segunda metade do curso. 

Mesmo organizado em eixos, observa-se uma distribuição bastante acentuada para o 

Eixo do Estudo Teórico da Matemática (ETM), quando confrontada com o Eixo da Formação 

Docente para o Ensino de Matemática (EDEM). Porém esse aspecto perderia algumas 

unidades de valor, se a análise das ementas, revelasse em seus objetivos e estrutura, 

encaminhamentos capazes de assegurar um diálogo entre os dois campos de conhecimento. 

Mesmo considerando a possibilidade de avanços para os cursos de formação, é preciso 

reconhecer que existem evidências de dicotomia entre conteúdos específicos de Matemática e 

os conteúdos pedagógicos em diversos componentes curriculares.  

Encontramos nas ementas de componentes do eixo ETM, que reafirma o 

entendimento de Muriel Junior (2009), ou seja, a julgar pelo teor de suas ementas e objetivos, 

parecem ter finalidade em si mesmas ou a meta de preparar o estudante para acompanhar 

outras disciplinas consideradas mais complexas. A observação sobre os componentes do 

FDEM revela um sentido contrário ao que foi proposto no PPP, ou seja, nas análises 

produzidas sobre as ementas, encontramos disciplinas didático-pedagógicas que parecem 

desconsiderar a dimensão matemática da profissão para o qual o licenciando está sendo 

preparado. 

Entendemos também que a responsabilidade de aproximação entre conhecimentos 

pedagógicos e conhecimentos específicos, não pode ficar restrita a apenas uma das áreas, 

nesse caso aos componentes do eixo EDEM. A formação matemática nas disciplinas didático-

pedagógicas, assim como uma formação pedagógica nas disciplinas de Matemática, pode 

favorecer o estreitamento da relação entre teoria e prática, tendo em vista a concepção de 

unidade para as duas dimensões prevista em sua proposta curricular. Fiorentini (2005, p. 112), 

afirma que discutir a Matemática dentro de uma abordagem pedagógica implica uma 

oportunidade de compreender “o saber em movimento, em seu processo de significação e 

elaboração”. Porém essa ressignificação só poderá ser potencializada se for assumida como 

objeto de problematização e reflexão sobre conceitos e propriedades que cada licenciando 
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carrega de seu processo de escolarização, ou seja, da Matemática escolar vivenciada na 

escolarização básica. Os componentes que mais se aproximam desse objetivo são os 

Laboratórios de Matemática. 

Esses entendimentos acabam por direcionar e justificar a importância do 

planejamento das atividades que vão promover a condução da relação teoria e prática na 

licenciatura. Nesse sentido, a proposta curricular atribui ao Eixo da Instrumentação do 

Conhecimento e da Produção Matemática (ICM) a função de fornecer os caminhos para o 

desenvolvimento e a produção de novos saberes. A investigação identificou que as atividades 

propostas para esse fim são desenvolvidas utilizando especificidades de leitura e produção de 

texto, uso de metodologias de pesquisa e de ferramentas tecnológicas. Mas, não foi possível 

identificar em suas ementas, indicativos de que estes caminhos, iriam ou poderiam convergir 

para o ensino na educação básica.  

Portanto, encontramos também nesse eixo mais um argumento no sentido de 

referendar um currículo cuja concepção, mesmo sob eixos articuladores, não revela, em seus 

procedimentos e encaminhamentos, uma condução efetiva capaz de assegurar um diálogo 

entre teoria e prática que gere conhecimentos, saberes que vão compor um repertório de 

experiências e vivências para subsidiar a docência como futuro professor de Matemática. 

Com base nos resultados obtidos, apresentamos a seguir (Figura 5) um diagrama 

referente ao desenho curricular desenvolvido em torno dos eixos de formação e que pode 

caracterizar o movimento de articulação entre teoria e prática. 
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Figura 5. Matriz curricular. 
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Seguindo o procedimento metodológico, buscamos os entendimentos dos 

licenciandos, considerando a matriz curricular, a relação teoria e prática revelada na 

articulação entre disciplinas de conteúdo específico e disciplinas pedagógicas, de modo a 

produzir elementos para comparar o planejado e o que está sendo ofertado. 

O processo de investigação e análise com estudantes de um curso de licenciatura em 

Matemática, produziu resultados que revelam as percepções dos licenciandos, antes e depois 

do seu ingresso na universidade. O Quadro 26 apresenta uma síntese desses entendimentos 

como instrumento para alimentar nossas reflexões. 

 

Quadro 26. Percepções dos Licenciandos sobre a Matemática. 

Percepções 
12

 

Antes Depois 

“Enxergava a Matemática como algo mais prático.” 

(Marta) 

“Agora que ingressei no curso, percebo a 

importância da demonstração no ensino de 

matemática.” 

“Eu tinha a concepção apenas de resolução de 

problemas.”  

“Apesar de ser uma coisa abstrata, podemos 

representá-la de maneira lúdica, inserida no dia a 

dia das pessoas.” (Pedro) 

“Mas aprendi na universidade a importância de 

estudar a forma de melhor ‘passar’.” (João) 

“Sempre achei a Matemática uma disciplina difícil de ser 

compreendida, requerendo do discente tempo e o máximo 

de atenção.” (Marcos) 

“Pude confirmar que dependendo do educador, as 

disciplinas triplicam o entendimento.” 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Questionados sobre o atendimento da matriz às suas expectativas como estudante da 

licenciatura, os depoimentos revelam fragilidades na carga horária, na articulação entre 

disciplinas pedagógicas e específicas e na existência de lacunas na prática de ensino, 

conforme explicitado na Figura 5. Uma vez identificados os pontos de fragilidades, os 

discursos dos licenciandos trazem algumas iluminações: 

▪ Reconhecem a importância do estudo dos componentes específicos de Matemática, mas 

destacam e elegem as disciplinas que tratam dos aspectos pedagógicos, como as mais 

importantes para sua formação. 

▪ Reconhecem a contribuição teórica da Matemática para o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

▪ No transcorrer da formação os diálogos entre teoria e prática, ficam restritos ao espaço de 

sala de aula. 

                                                             
12 

Todos os relatos poderão ser encontrados no Anexo B. 
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O que se revela nessas percepções é o potencial de influência exercido pelo 

entendimento da prática em seus extremos, ou seja, o que foi construído na condição de aluno 

do Ensino Fundamental e como estudante da licenciatura. 

Os depoimentos dos licenciandos nos aproximam das perspectivas adotadas por 

Fiorentini (2013) de prática do educador matemático, mesmo que esta área não tenha sido 

devidamente explorada quando da organização curricular do curso. Assim podemos supor que 

a prática, na concepção dos licenciandos, é essencialmente prática, ou seja, é valorizada nos 

momentos em que predomina o domínio do conhecimento matemático formal e vem marcada 

pelo paradigma do exercício, fazendo uso de uma abordagem mais algorítmica do que voltada 

a produção e negociação de significados. Segundo Fiorentini, o lugar da Matemática nessa 

concepção de prática de formação docente é central, enquanto as disciplinas didático-

pedagógicas ficam restritas a uma posição inferior. Portanto, podemos inferir que a 

Matemática que se desenvolve nesse contexto de formação de professores, trafega sem 

estabelecer relações com a prática de ensinar e aprender Matemática para o ensino na 

educação básica. 

Sem deixar esse campo de reflexão, concordamos com Moreira (2004) quanto à 

necessidade de diferenciar a Matemática científica da Matemática escolar. Ele descreve a 

Matemática científica como “um corpo científico de conhecimentos, segundo a produzem e a 

percebem os matemáticos profissionais”, enquanto a Matemática escolar refere-se ao 

“conjunto de saberes validados, associados especificamente ao desenvolvimento do processo 

de educação escolar básico de Matemática”. Assim entendido, e analisando os depoimentos 

dos licenciandos, concluímos que a compreensão associada à Matemática da licenciatura está 

distante dos entendimentos da Matemática escolar.  

7.3 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Como já explicitado, a organização em eixos de formação não traz indicativos quanto 

ao registro das 400 h de prática como componente curricular no interior dos eixos, e 

consequentemente, não é possível reconhecer seus espaços nas leituras da ementas. A 

identificação dessas horas, ficou subtendida mediante uso de cálculos extraídos de 

componentes prescritos pela legislação.  

Uma consequência imediata da ausência de informações sobre a prática como 

componente curricular é que ficamos impossibilitados de verificar o atendimento às 
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deliberações oficiais, além de levantar a questão do não entendimento diante dessa prática, 

tanto na organização curricular, quanto na condução política pedagógica na formação de 

professores. Portanto, existe a necessidade de discutir a prática como componente curricular, 

pois sua presença pode até estar implícita na matriz curricular, porém necessita de uma 

presença significativa no desenvolvimento e condução das atividades formativas. Conforme 

estabelece o parecer CNE/CP 28/2001,  

[...] há de se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de 

outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório definidos em lei. A primeira é mais 

abrangente: contempla os dispositivos legais e vai além deles. A prática como 

componente curricular é pois, uma prática que produz algo no âmbito do ensino [...] 

É fundamental que haja tempo e espaço para a prática, como componente curricular, 

desde o início do curso [...] (BRASIL, 2001b, p. 9, grifo do autor) 

Portanto, a distinção entre prática como componente curricular e prática de ensino 

traz os seguintes entendimentos: 

Portanto, a prática como componente curricular é o conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio 

destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as 

competências e as habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que 

compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas como prática como 

componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de 

disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter 

prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos 

fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do 

conhecimento. (BRASIL, 2001b, p. 5) 

Nesse sentido, fomos investigar os licenciandos quanto ao entendimento sobre 

prática. Os resultados apontam para uma compreensão de ação ou “ato de ensinar”, “método 

de ensinar”, “experiências em sala de aula”, “mediação entre conhecimento e aluno”.  

Portanto, a partir desses recortes, compreendemos que a prática de ensino para o 

licenciando é uma ação que faz movimentar o conhecimento no ensino, por meio da 

realização de atividades que se desenvolvem fazendo uso de métodos e atitudes reflexivas. De 

modo equivalente, a prática de ensino é um saber em movimento para o ensino, constituído de 

saberes pedagógicos e científicos, por meio de uma ação intencional, dinâmica e reflexiva.  

Nesse contexto, é preciso considerar que os sujeitos investigados, além de 

concluintes, já possuem, em sua maioria, experiências concretas de ensino, o que revela uma 

preocupação no momento que põe em questão a eficiência do PPP ao qual o licenciando está 

sendo submetido. 

Entendemos que nas percepções sobre a prática ficam subentendidos aspectos de sua 

formação como profissional, como pessoa, como parte integrante de uma conjuntura social, 
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em que cada um dos segmentos, individual ou coletivamente, contribuei para a construção de 

conhecimentos práticos. Para tanto, questionamos os saberes indispensáveis para ser um 

professor, considerando a necessidade de uma futura atuação na prática. 

No conjunto dos saberes revelados pelos estudantes, vamos encontrar, além de 

dominar o conteúdo, o “comprometimento com valores inspirados na sociedade, no processo 

de investigação voltado para o aperfeiçoamento profissional, a ser ensinado” e o 

“desenvolvimento da capacidade reflexiva e crítica sobre suas ações”, como proposto pela 

SBEM (2003, p. 9). 

As análises sobre a questão de debate produziram alguns entendimentos no sentido 

de revelar as contribuições do curso de licenciatura em Matemática e de fornecer dados para o 

que consideram estar faltando. O Quadro 27 apresenta uma síntese dos pontos mais 

representativos. 

 

Quadro 27. Curso de licenciatura da UNEB. 

Contribuições para atuação como 

professor de Matemática 

Complementações: o que ficou faltando 

O amadurecimento do domínio do conteúdo, 

na busca de novas informações. 

Aquisição de um conhecimento maior nas 

disciplinas da área específica. 

A experiência com as disciplinas de estágio. 

Orientações na forma de passar o conteúdo. 

Possibilidade de aprender junto com os 

professores através do contato extra sala. 

Uma aprendizagem mais criteriosa. 

*O conhecimento da prática precisa ser oferecido mais cedo 

(início do curso). 

*Sair do campo das discussões para a comprovação na prática. 

*Melhorar a transição do que é ensinado na área de Educação 

para a prática. 

*Melhorar o planejamento das aulas. 

*O professor formador como figura ou modelo para a prática. 

*Crescimento nas produções acadêmicas. 

*Mudança na concepção de que o aluno, por ter passado no 

vestibular, possui os conhecimentos prévios necessários. 

*Discussão e exercício da prática profissional, metodologia, 

métodos de avaliação. 

*Promover ações que despertem o interesse do aluno em 

permanecer no curso. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Conforme exposto, podemos concluir que o relato do grupo sedimentou 

posicionamentos individuais, conduzindo para a ratificação do diagnóstico:  

Tem consciência da importância da vivência, no curso, dos conhecimentos teóricos, 

inclusive dos pedagógicos. Entretanto, a abordagem curricular não tem bastado para assegurar 

segurança na construção efetiva de competências para a sua futura prática profissional. Tais 

competências podem ser subsidiadas pelo conhecimento específico em Matemática, mas 

sucumbem devido à percepção de que, ao terem passado por um vestibular, teriam os 

requisitos prévios necessários para a superação de dificuldades no curso, como a 
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dessemestralização. Por outro lado, mais forte ainda fica a busca de competências 

pedagógicas que permitiriam ao licenciado a almejada “segurança”. Na cópia, “o professor 

formador como figura, ou modelo para a prática”. Que prática? Pedagógica, de ensino, base 

para a sua atuação como profissional? 

Interpelados sobre o reconhecimento de possíveis diálogos entre teoria e prática no 

decorrer do curso, os alunos revelam encontrar dificuldade para responder. Esse fato é, até 

certo ponto, compreensível, considerando que as concepções de prática no interior do PPP não 

se revelam com consistência na preparação de futuros professores de Matemática, trazendo 

implicações para a efetivação da relação entre teoria e prática. 

7.4 RESULTADOS 

7.4.1 O curso de licenciatura em Matemática descrito no Projeto Político-Pedagógico 

apresenta mecanismos de articulação teoria-prática? 

Para responder a primeira questão de pesquisa, utilizamos como fonte de informação 

as análises produzidas do PPP do curso, já mencionadas anteriormente. 

O texto inicial do PPP do curso traz em sua redação a importância de articular teoria 

e prática na formação inicial de professores, e como mecanismos de articulação apresenta a 

definição de carga horária, de sua organização curricular, uma aprendizagem por 

competências e o eixo articulador.  

Nossa análise do PPP do curso de licenciatura em Matemática da UNEB deixa 

evidente que, na organização curricular, os componentes curriculares próprios para promover 

a articulação entre teoria e prática são os eixos ST, ICM e FDEM. Nesse contexto, não 

podemos incluir a prática como componente curricular, por razões amplamente justificadas no 

capítulo anterior, mas registra-se que essa prática é definida pelas diretrizes curriculares como 

o eixo articulador da relação teoria e prática. 

O desenvolvimento de outras atividades em outros espaços que não sejam na própria 

unidade formadora é considerado, podendo ser contabilizadas nas Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais.  

Os licenciandos reconhecem nos componentes do eixo FDEM, ST, espaços em que 

são trabalhados mecanismos de aproximação entre as duas dimensões, mas compreendem que 

na relação entre teoria e prática estas permanecem em posições extremas e com o sentido de 
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aplicação. O não atendimento de suas expectativas em relação ao curso se revela em pontos 

considerados frágeis como carga horária de prática reduzida e falta de articulação entre as 

disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas. No conjunto das disciplinas cursadas, os 

licenciandos reconhecem o componente ‘Laboratório de ensino de Matemática’, como espaço 

de construção e investigação de situações que favorecem o ensino e a aprendizagem de 

Matemática, voltada para uma atuação na educação básica. 

Direcionando nossas conclusões para as ementas, não é possível, em grande parte, 

reconhecer os mecanismos a ser utilizados nas atividades que serão desenvolvidas, e que 

contribuem para a aproximação, uma vez que seus textos vão de um extremo ao outro, ou 

seja, são muito densos ou pontuais, tornando assim impossível qualquer tipo de 

reconhecimento. 

Entendemos que as orientações previstas na legislação precisam ser consideradas 

durante o processo de construção de uma proposta curricular; no entanto, mais do que 

assegurar o cumprimento mínimo exigido ou uma descrição de proposta bem fundamentada, 

isso revela a necessidade do conhecimento e entendimento dos dispositivos legais, tendo em 

vista a melhoria na formação inicial de professores. Um curso de licenciatura em Matemática 

pautado nos princípios da articulação não pode prescindir de fundamentos da área da 

Educação Matemática, suas pesquisas e propostas, fundamentos que vão contribuir para 

aproximar o licenciando da formação da prática de ensino. Isto só vai se processar se os 

fundamentos da formação estiverem fundados na relação teoria-prática. 

7.4.2 Que tipos de conhecimentos previstos no Projeto Político-Pedagógico favorecem 

o licenciando para a aquisição do conhecimento prático de ensino? 

Para responder essa questão de pesquisa, elegemos o PPP do curso e sua organização 

curricular, buscando reconhecer nos componentes curriculares, os conhecimentos necessários 

para a aquisição do conhecimento prático de ensino. 

Mais uma vez a organização curricular do curso de licenciatura em Matemática, 

apresenta uma composição em eixos de formação, na qual cada um, considerando sua 

especificidade, contribui para revelar conhecimentos necessários ao ensino. Porém o 

conhecimento prático não se revela apenas por uma aquisição de conhecimentos específicos, 

quer seja de natureza científica, quer seja de natureza pedagógica. Ele se revela por meio de 

atividades organizadas que vão favorecer o desenvolvimento de competências e estimular o 

potencial de reflexão.  
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Assim, segundo as descrições extraídas do PPP do curso de licenciatura em 

Matemática, os eixos mais apropriados para esse fim, seriam os Seminários Temáticos e o 

eixo do FDEM. Os ST propõem uma abordagem na qual sejam utilizados o domínio do 

conhecimento matemático e o sentido lógico-matemático, fornecendo subsídios para as 

discussões que envolvem a resolução de problemas. A restrição que se apresenta para este 

eixo é que seu potencial de articulação fica, conforme já discutido, restrito à primeira metade 

do curso. 

Para os estudantes investigados, os conhecimentos teóricos sobre a Matemática 

(específico ou pedagógico) auxiliam a pensar em práticas diversificadas, porém é preciso 

muito mais do que pensamento, existe a necessidade de assegurar na formação espaços nos 

quais seja possível “vivenciar”, “discutir”, “manipular materiais concretos”, etc. Outra 

necessidade revelada pelos estudantes faz referência à integração entre disciplinas específicas 

e pedagógicas. Os discursos deste grupo revelam que o conhecimento prático de ensinar só 

vai acontecer na prática, em espaços de vivência e experimentação e, nesse quesito, o curso 

tem deixado inúmeras lacunas. 

Entendemos que saber o conteúdo de ensino, saber planejar o conteúdo, ter clareza 

nos objetivos, refletir, ser crítico, avaliar-se e avaliar o outro compõem o repertório eleito 

pelos licenciandos como fundamentais para a prática do professor. 

Concordamos com Tardif (2013), para quem “os saberes que servem de base para o 

ensino não se reduzem a um sistema cognitivo, ou seja, os fundamentos do ensino são a um só 

tempo existenciais, sociais e pragmáticos” (p. 16). 

7.4.3 O que revelam os estudantes que estão em diferentes momentos do curso de 

licenciatura em relação aos saberes provenientes da matriz curricular 

Um dos primeiros resultados produzidos pelos estudantes da licenciatura em 

Matemática foi a afirmação de que a matriz curricular do curso não atendia às expectativas 

projetadas para o curso e, como justificativa, apontam para o perfil do curso e a falta de 

articulação entre as disciplinas, a ênfase aos conhecimentos teóricos e a existência de uma 

lacuna na prática de ensino. 

No quesito articulação entre disciplinas, os estudantes revelam um descompasso 

explicitado pela valorização das disciplinas pedagógicas nos primeiros semestres, enquanto as 

disciplinas de conteúdos específicos, ou seja, “de Matemática pura”, são enfatizadas nos 

últimos semestres. Outro depoimento que se refere à prática de ensino afirma que são poucos 

os momentos em que esta é trabalhada. Todos os posicionamentos apresentados concorrem 
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para o seguinte entendimento: a matriz curricular do curso de licenciatura não fortalece a 

identidade de professor de Matemática, e demonstram que os alunos de licenciamento 

acreditam que essa matriz acaba por deixá-los mais próximos de um curso de bacharelado.  

A prática de ensino é visualizada no interior da formação como sendo 

eminentemente prática, uma prática no sentido de aplicação de conhecimentos, de adequação 

de cada conteúdo a uma determinada forma de aplicação. O domínio do conteúdo é basilar, 

pois contribui para pensar em formas diferenciadas de aplicação, possibilitando uma 

articulação com outras áreas, mas precisa ser significativo para a prática de ensino.  

As análises revelam uma sequência de significados construídos durante o período 

formativo e nelas constam saberes que não ficam restritos aos eixos de fundamentos ou 

pedagógicos, como a necessidade de motivação para ensinar, de se manter atualizado, de 

conhecer metodologias variadas, se autoavaliar e avaliar os alunos, promover a formação do 

cidadão, capacidade de inovar com o uso de tecnologias, ser crítico e reflexivo em suas ações. 

Para compor esse quadro, os dados revelam que, no leque de contribuições trazidas 

pelo curso de licenciatura em Matemática, podemos indicar o amadurecimento no domínio do 

conteúdo, na busca por novas informações, aquisição de um conhecimento maior nas 

disciplinas da área específica e experiências com disciplinas de estágio. 

Nesse mesmo contexto, as informações revelaram ações que precisam ser reforçadas 

como: mais espaço para o desenvolvimento de prática, sair do campo do discurso para a 

comprovação na prática, melhorar a aproximação entre o que é ensinado na área de educação 

para a prática, crescimento nas produções acadêmicas e promover ações que despertem o 

interesse do aluno em permanecer no curso. 

Os depoimentos dos estudantes da licenciatura nos permitem entender que as 

atividades didáticas realizadas por eles atendem parcialmente a necessidade de se tornarem 

bons professores e que a relação estabelecida entre a dimensão teórica e prática é entendida 

como um obstáculo a ser superado, tanto para a aquisição de saberes como o desempenho nas 

situações de prática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa revela um cenário da formação de professores em cursos de licenciatura 

em Matemática no estado da Bahia. Constituímos como objeto de estudo o PPP do curso, no 

qual procuramos revelar indícios de articulação entre teoria e prática. Foram também 

aplicadas entrevistas a estudantes que se propuseram a compreender a proposta curricular a 

partir de sua vivência no curso focalizado. 

Para desenvolver este estudo, fomos buscar nos referenciais teóricos e na revisão de literatura 

reflexões ou pistas que pudessem contribuir para nossa compreensão do potencial formativo 

proposto no PPP do curso, tendo em vista uma formação que, fazendo uso da articulação entre 

teoria e prática, possa favorecer a construção de uma identidade profissional para os futuros 

professores de Matemática.  

A questão geradora da pesquisa – Como se dá a articulação entre teoria e prática no 

Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do 

Estado da Bahia? – contribuiu para a compreensão da relação entre as duas dimensões, além 

da possibilidade de intervenção no processo formativo em curso de licenciatura em 

Matemática oferecido pela UNEB. 

O referencial teórico do qual se fez uso baseia-se nos trabalhos de Schön, quando 

propõe uma nova epistemologia da prática, centrada na valorização da prática profissional, o 

que traz como exigência a necessidade refletir sobre o que acontece nessa ação. Assim, as 

questões levantadas nesta pesquisa suscitam uma investigação no campo dos saberes dos 

professores, encontrando em Tardif um aprofundamento para a questão dos saberes realmente 

utilizados pelos docentes em seu campo de atuação profissional. Considerando que todas as 

discussões vão convergir para o espaço de formação profissional – o curso de licenciatura em 

Matemática da UNEB –, procuramos fundamentos para compreendermos a importância da 

articulação entre teoria e prática como instrumento formativo. Para tanto, não poderíamos 

prescindir da busca por reflexões envolvendo a formação matemática nas disciplinas de 

licenciatura, procurando mecanismos de aproximação com a prática. 

No campo das reflexões e contribuições produzidas por esses estudos, e 

considerando o PPP como objeto de investigação, apresentamos algumas indicações que 

podem contribuir para o processo de reforma curricular, entendendo que o esforço 

desempenhado na formulação dessa proposta é a consolidação da identidade de professor de 
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matemática para atuar na escolarização básica. Assim, para o momento em que se deliberam 

ações formativas voltadas para este fim, elegemos alguns pontos que se mostraram essenciais 

para fundamentar nossas conclusões: 

a) Em processos formativos, não se pode prescindir da inclusão de características da 

dimensão reflexiva sobre a prática, ou seja, “primeiro a compreensão das matérias 

pelo aluno; segundo a interação interpessoal entre professor e aluno; terceiro, a 

dimensão burocrática da prática” (SCHÖN, 1995, p. 91). Nesse contexto, essas 

dimensões não podem ser entendidas como uma mera lista de procedimentos a 

serem seguidos, pois o que está em discussão é a necessidade de criação de 

espaços em que essas dimensões possam ser trabalhadas e discutidas a partir dos 

questionamentos por elas produzidos. 

b) Em processos formativos não se pode prescindir do entendimento de que o “saber 

docente é um saber composto de vários saberes, oriundos de formas diferentes e 

produzidos em contextos institucionais e profissionais variados” (TARDIF, 1996, 

p. 11). Desse modo, no planejamento dos cursos de formação de professores não 

cabe confundir conhecimentos profissionais com conhecimentos universitários, 

sob pena de adotar um modelo teórico fundado por uma lógica disciplinar 

distanciada da lógica profissional, ou seja, incorrer no risco de desconsiderar as 

crenças, concepções e compreensões prévias dos futuros professores a respeito do 

ensino. Assim, a valorização dos saberes docentes favorece que os saberes da 

prática sejam assumidos como núcleo vital do saber docente. 

c) Em processos formativos, o isolamento entre teoria e prática provoca um abalo na 

capacidade do futuro professor de refletir sobre o significado da prática e o papel 

que esta exerce no desenvolvimento profissional. Desse modo, a visão de unidade 

passa a ser entendida como eixo articulador da formação. Assim, os cursos de 

licenciatura devem constituir uma formação em torno de seu PPP, de modo que 

todos os componentes curriculares trabalhem a unidade teoria-prática sob 

diferentes configurações “para que não se perca a visão da totalidade da prática 

pedagógica e da formação como forma de eliminar distorções da priorização de um 

dos polos” (CANDAU; LELIS, 1999, p. 69). 

d) Em processos formativos de licenciatura em Matemática, é preciso discutir sobre 

qual Matemática o curso está abordando, para que o futuro professor seja capaz de 

ensiná-la e, para tanto é necessário definir as “práticas formativas que podem 

contribuir para que o futuro professor possa se apropriar dessa matemática 
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fundamental para seu trabalho profissional” (FIORENTINI, 2013, p. 917). Trata-

se, portanto, de considerar que o objetivo da licenciatura em Matemática é formar 

o profissional da Educação Matemática. 

Ouvir os egressos foi muito importante para pensar não somente este curso, mas 

também os demais cursos de formação de professores. Os entendimentos gerados por esses 

sujeitos indicam que a proposta curricular do curso de licenciatura em Matemática da UNEB 

não é suficiente para lidar com as dificuldades de aprendizagem que já estão incorporadas ao 

aluno ingressante e que precisam ser trabalhadas e ressignificadas para que não se estabeleça 

um conflito de resistência entre o licenciando e o professor formador quanto a questões 

conceituais e procedimentais, bem como não se incorra na possibilidade de que dificuldades 

sejam reproduzidas nos espaços de atuação profissional. Portanto, a estrutura curricular 

descrita no PPP do curso não se efetiva para os estudantes como produtora de espaços de 

articulação teoria-prática. 

Acreditamos que uma das principais contribuições deste relatório de pesquisa para o 

aprimoramento da formação inicial de professores de Matemática é a compreensão de que os 

licenciandos trazem, como revelado por seus discursos, entendimentos sobre a relação entre 

teoria e prática desenvolvida no PPP do curso. São percepções reveladas sob uma tensão de 

não se reconhecerem como futuros professores, seguros e preparados para o enfrentamento da 

prática profissional.  

O processo de organização curricular do curso focalizado revela uma problemática 

bastante apontada na literatura e que se mantém presente desde a criação dos cursos de 

licenciatura, ou seja, a questão central da organização curricular dos cursos de licenciatura é a 

dificuldade de apresentar uma proposta capaz de produzir, de modo efetivo, a articulação 

entre a teoria e a prática, entre conteúdo e método, entre disciplinas específicas e pedagógicas 

(CANDAU; LELIS, 1999). 

As normativas legais orientam que a articulação entre teoria e prática aconteça 

durante todo o período formativo do futuro professor, priorizando as disciplinas que têm carga 

horária dedicada à prática como componente curricular. Essa exigência demarca a 

necessidade de uma proposta curricular que não só incorpore e operacionalize as deliberações 

oficiais, como também o desenvolvimento de atividades que envolvam o licenciando em um 

processo contínuo de reflexão, avaliação e transformação. Considerando a ausência de 

encaminhamentos consistentes para a inserção da prática como componente curricular, 

assumimos o seguinte entendimento: a proposta curricular constante do PPP do curso de 

licenciatura em Matemática não se mostra reveladora da necessidade de uma formação que 
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precisa ser materializar por meio de uma estrutura com identidade própria de professor. 

Portanto, depreendemos que inserir a prática como componente curricular no centro das 

discussões sobre a formação de professores significa oportunizar a criação de espaços para 

que se efetive uma analogia entre a prática e o ensino prático reflexivo. 

O texto introdutório do PPP do curso de licenciatura da UNEB estabelece como 

premissa que o curso se pautará na visão de unidade entre teoria e prática. Para Candau e 

Lelis (1999), conceber em processos formativos uma visão de unidade exige o cumprimento 

de alguns condicionantes que não foram seguidos na proposta ora constituída. São eles: 

primeiramente conhecer o objeto, depois estabelecer uma finalidade para este e só então 

realizar um processo de intervenção no objeto para que a realidade seja transformada em 

termos de realidade social. Partindo desse pressuposto, a proposta curricular analisada não 

consegue explicitar os mecanismos que movimentarão o conhecimento teórico da Matemática 

de modo a se tornar significativo e efetivo em seu espaço da prática.  

Este relatório de pesquisa constitui-se em um caminho para repensar a formação de 

professores de Matemática a partir da articulação entre teoria e prática e a construção de seu 

PPP, considerando a necessidade de imprimir ao curso uma identidade profissional. A partir 

desse entendimento e assumindo os resultados apresentados no Capítulo 6, podemos 

considerar a proposta curricular da UNEB como pautada em tradições demarcadas pela 

literatura, de modo particular as explicitadas por Fiorentini (2013, p. 933): 

a) A formação matemática, voltada quase que exclusivamente à matemática 

acadêmica, sem estabelecer relações e problematizações com a matemática 

escolar e com a perspectiva didático-pedagógica. 

b) A formação didático-pedagógica, geralmente dissociada da matemática 

acadêmica e das práticas reais (vigentes ou inovadoras) de sala de aula nas 

escolas atuais.  

c) A prática profissional, que trabalha uma matemática mais alinhada a uma 

tradição escolar e distante da matemática que a licenciatura privilegia e, de 

outro lado, que possui/desenvolve uma prática didático-pedagógica construída, 

tendo por base uma tradição pedagógica e/ou o enfrentamento consciente dos 

problemas e desafios das diferentes realidades complexas da escola brasileira. 

A leitura destes pontos converge com os resultados obtidos ao longo da presente 

investigação, que se configuram como desafios a serem enfrentados nos processos de 

formação de professores, em particular nos cursos de licenciatura em Matemática. 

Entendemos que é preciso compreender em que medida as propostas elaboradas para 

os cursos de licenciatura em Matemática estão comprometidas com a formação matemática e 

didático-pedagógica dos licenciandos. Isso significa investigar quais são as práticas efetivadas 

no dia a dia dos cursos, de modo a observar se elas são distintas das propostas presentes nos 
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PPP e, em caso positivo, identificar os motivos disso. Nesse sentido, para compreender e 

enfrentar o problema da articulação entre teoria e prática em cursos de licenciatura, elegemos 

alguns encaminhamentos passíveis de efetivação nos campi em que o curso de desenvolve: 

constituir um grupo de formadores de professores e professores mais experientes atuando na 

educação básica, para estudar, analisar, discutir e projetar práticas inovadoras no ensino de 

Matemática; constituir um grupo de formadores de professores realmente preocupados e 

engajados com a proposta pedagógica da licenciatura; constituir um grupo composto por 

educadores matemáticos e matemáticos, de modo que possam conjuntamente pensar e avaliar 

os rumos do curso e sua contribuição para a formação de professores de Matemática. 

Compreendemos a necessidade de ampliar o entendimento sobre o cenário de 

formação inicial de professores de Matemática no estado da Bahia, em particular na UNEB, 

que, por se constituir em uma estrutura multicampi, enfrenta problemas para discutir uma 

proposta curricular para seus cursos de licenciatura. Ao mesmo tempo, reconhecemos que esta 

dificuldade não se constitui em um problema de ordem pontual, mas se revela extensivo ao 

país.  

Portanto, uma contribuição deste trabalho está no entendimento de que em processos 

formativos os PPP dos cursos precisam estar fundados nas necessidades da prática 

profissional; no entendimento de que a prática como componente curricular se constitui em 

um elo entre o saber (teoria) e o aprender a fazer (prática de formação); que a articulação 

entre teoria e prática pode contribuir para reduzir a distância entre a formação oferecida e a 

prática profissional devolvida pelo futuro professor. Cuidar dos caminhos que conduzem à 

prática profissional é fortalecer a identidade de professor de Matemática. Um PPP estruturado 

de modo que as características desejadas para o futuro professor possam se constituir em 

processos de articulação entre teoria e prática tem maiores chances de aproximar o 

licenciando ao contexto escolar em que ele se desenvolverá profissionalmente, enfrentando 

desafios e agregando novos saberes. 

Acreditamos que o estudo do PPP da UNEB contribuiu para a construção de 

pressupostos mais adequados em relação às dimensões teórica e prática, considerando sua 

grande relevância para as pesquisas sobre a formação de professores de Matemática. Desse 

modo, deixamos como ponto de partida para outras reflexões a questão a seguir: 

Quais possíveis articulações ou desarticulações envolvidas nessas dimensões são 

produzidas pelos professores, considerando o que está previsto no PPP e a prática que ele 

realiza? 
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ANEXO A 

Questionário aplicado a estudantes do Curso de licenciatura em Matemática, da UNEB 

 

BLOCO A 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 

Perfil dos participantes 

Dados pessoais 

Idade: 

Semestre: 

Histórico escolar: 

Ensino fundamental I       (   ) Inst. pública           (   ) Inst. particular   

Ensino fundamental II      (   ) Inst. pública           (   ) Inst. particular   

Ensino médio                    (   ) Inst. pública           (   ) Inst. particular   

 

Considerando sua trajetória até a universidade, como você classificaria sua relação com a disciplina 

Matemática? 

(    ) Boa  (   ) Razoável    (    ) Ruim 

 

 

INVESTIGANDO O CURSO 

1. A escolha pelo curso de licenciatura em matemática foi a sua primeira opção? 

 

(   ) sim. Caso afirmativo o que lhe motivou? 

(   ) não. Caso negativo, o que o motivou a permanecer no curso? 

 

2. Você possui alguma experiência no ensino profissional? 

 

(  ) sim.                (    ) não 

Caso afirmativo indique: 

O tempo de experiência 

As séries ensinadas 
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3.O curso de licenciatura em matemática modificou seu entendimento sobre a Matemática? Justifique. 

  

4.  A matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática atende, até o momento, às suas 

expectativas como licenciando? Justifique. 

 

5. Do conjunto de disciplinas cursadas, cite aqueles que foram marcantes na sua formação tendo como 

base: 

Conhecimentos específicos. Justifique 

 

6. Conhecimentos pedagógicos. Justifique 
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ANEXO B 

INVESTIGANDO O FUTURO FORMADOR 

 

Questão 1 A escolha pelo curso de Licenciatura em Matemática foi sua primeira opção? 

Marta SIM.  O que me motivou para a escolha desse curso foi a dificuldade em que tenho de 

aprender Matemática, isto sem contar no desafio que o curso proporciona. 

 

Pedro 

SIM.  A admiração pela profissão, em especial, o professor de Matemática – ele sempre me 

deixou encantado com suas aulas. Também o fato de sempre ter tido uma certa dificuldade 

no percurso do Ensino Fundamental e Médio. 

 

Ana 

SIM.  O que me motivou foi a intimidade que sempre tive com a disciplina desde o Ensino 

Fundamental e Médio, fato que acontecia de forma contrária com as outras disciplinas. 

Estudava, mas o interesse não era o mesmo. Também, muitos dos professores que tive me 

influenciaram muito, pois além de me identificar com a disciplina, eu tinha uma relação de 

afetividade muito boa com esses professores. Não só com os de Matemática. Esse 

sentimento me motivava. Ainda hoje acontece e espero não decepcioná-los. 

Isabel SIM.  O fato de ter afinidade com a disciplina me levou a esta escolha, porém não tinha o 

intuito de ensinar. Fiz o curso sem saber   exatamente do que se tratava. 

João NÃO. A afinidade que tenho com a área de exatas. 

Maria SIM.  A fascinação pela Matemática começou desde as primeiras séries do Ensino 

Fundamental e fez com que eu escolhesse o curso de licenciatura em Matemática. 

 

Daniel 

SIM. A boa relação que tinha com o estudo da Matemática, e com algumas experiências que 

tive ensinando essa disciplina enquanto cursava o Ensino Médio. Essas experiências me 

estimularam a ser um professor de Matemática. 

 

Marcos 

SIM. O que me motivou foi o fato de já estar cursando o Magistério no 2º grau e poder 

transmitir conhecimento no exercício da profissão – existiam poucos profissionais na área 

de Matemática em minha cidade. 

 

Lucas 

NÃO. A vontade de construir uma base para tentar outras áreas, e aproveitar oportunidades 

que foram surgindo de trabalho. 

 

Questão 2  Você possui alguma experiência no ensino fundamental? 

Aluno Tempo Experiência 

Marta 6 meses No 7º e 8ª ano do EJA. Também no Projeto Ensino Médio em Ação. 

 

Pedro 

6 meses 

 

7 meses 

8 meses 

5 meses 

Projeto mais Educação no Ensino Fundamental I (Escola Municipal). 

Na 5ª e 8ª séries do EF; Eixo IV, V e VII (Escola Municipal). 

Projeto Universidade para Todos (Uneb). 

Projeto em Ação (Uneb). 

 

Ana 

1ano 

 

1 semestre 

 

Como reforço escolar feito em casa para alunos da 5 ª à 8ª série; 

Educação Infantil ( 2º período ) 

Monitoria de Desenho Geométrico; Monitoria no Projeto de Extensão 

Geometria e Artes Visuais na Universidade Aberta à Terceira Idade. 

Isabel 3 anos Da 1ª à 7 série do Ensino Fundamental e no |Ensino Médio. 
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João Não  

Maria 13 anos Da 1ª à 8º série do EF e no Ensino Médio. 

Daniel 1 ano e 6 

meses 

Na 8ª série do EF e no Ensino Técnico. 

Marcos 8 anos Do 6ª ao 9º ano do EF, e na 1ª e 2ª série do Ensino Médio. 

Lucas 4 anos Do 6º ao 9º ano do EF, e em todo o Ensino Médio. 

 

Questão 3:  O curso de licenciatura em matemática modificou sua concepção sobre a 

matemática?   

 

 

Marta 

SIM. Quando estava no Ensino Fundamental e Médio, enxergava a Matemática como 

algo mais prático, no qual bastava resolver as “contas”, através dos cálculos ensinados 

pelo professor. Agora que ingressei no curso, percebo a importância da demonstração no 

ensino de Matemática. Vejo que ela é o resultado de anos de estudos. Na verdade, passei 

a ter muita dificuldade em Matemática, o que nunca me havia ocorrido antes da 

Universidade. 

 

 

Pedro 

SIM. Passei a perceber a Matemática onde menos imaginava: de formas variadas e mais 

prazerosas. Apesar de ser uma “coisa abstrata” podemos representá-la de maneira lúdica, 

inserida no dia-a-dia das pessoas, do aluno, e utilizando sempre objetos e espaços que 

estão em nossa volta. Antes, eu tinha a concepção apenas da resolução de problemas, o 

que vivenciei em todo o meu percurso até a Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Ana 

SIM. A visão que eu tinha de Matemática era muito limitada, bem simplificada mesmo. 

Eu digo sempre que eu era boa em Matemática no Ensino Fundamental e Médio. Depois 

que entrei na Universidade, percebi que “o buraco era mais profundo”, e que na minha 

formação, teria um grande desafio. Muitas lacunas existiram decorrentes da necessidade 

de conhecimentos prévios para ter um rendimento satisfatório no curso. Infelizmente, 

não tive acesso a eles no Ensino Fundamental e Médio.  

Existe uma beleza na Matemática muito maior do que a que foi apresentada a mim, antes 

da Universidade. Nos primeiros semestres pensei em desistir, mas continuo no curso 

porque gosto da disciplina. Também, são muitas as expectativas voltadas para mim, 

minha família, por exemplo. Tenho que dar retorno, pois não quero decepcioná-los. 

 

João 

SIM.A Matemática para mim era resolução de problemas, cálculo, mas aprendi na 

Universidade a importância de estudar a forma de melhor “passar” o conteúdo e didática 

do professor. 

 

Maria 

SIM. Ao começar a cursar, não imaginava que iria encontrar tantas dificuldades dentro 

da Matemática. O curso mostrou que a Matemática vai muito além do que aprendi em 

sala de aula. 

 

 

 

 

Daniel 

SIM. Durante o curso pude conhecer o porquê das coisas em Matemática. Como 

surgiram os conteúdos, sua importância e aplicações na sociedade. O aluno que entra 

num curso de licenciatura em Matemática acha que vai aprender a dar aula dos 

conteúdos que já tinha conhecimento, e somente se aprofundar um pouco mais neste. 

Entretanto, já nos primeiros semestre compreende que ele vai conhecer o porquê, e o 

para quê da Matemática, logo a sua importância no mundo. Você começa a perceber que 

a matemática está em tudo. 

 

 

NÃO. Sinceramente, sempre achei a Matemática uma disciplina difícil de ser 

compreendida, requerendo do discente tempo e o máximo de atenção. Em minha 

instituição de ensino pude confirmar que, dependendo do educador, as disciplinas 

triplicam o entendimento. Sem ofensa pessoal, alguns educadores não se preocupam em 
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Marcos 

fazer uma ligação dos conhecimentos mais urgentes e prévios, como uma revisão, e 

acabam atropelando ou perdendo a oportunidade de sanar dúvidas antigas, que alguns 

professores, sem o conhecimento que os educadores dessa instituição possuem, deixaram 

inocentemente. 

 

Lucas 

SIM. Ao entrar na universidade eu tinha a ideia de uma Matemática limitada, imaginei o 

meu curso de licenciatura. 

 

Questão 4.  A matriz curricular do curso de licenciatura em matemática atende, até o momento, 

às suas expectativas como licenciando? justifique. 

 

 

Marta 

NÃO. Percebo que a grade curricular possui muitas falhas como as cargas horárias das 

disciplinas pedagógicas que são muito curtas e muito fragmentadas, o que atrapalha na 

nossa formação. Outra coisa é a falta de pré-requisitos, pois pelas normas, podemos 

pegar qualquer disciplina, no entanto, fica complicado cursar cálculo II, sem ter visto 

cálculo I, por exemplo. Tudo isso gera mais dificuldade tanto para o aluno aprender, 

quando para o professor ensinar. 

 

 

 

Pedro 

NÃO. Pois a mesma tem mais um perfil para o curso de Bacharelado que o de 

licenciatura, Na verdade não sabemos o que estamos formando. Deveria haver uma 

intercalação entre as disciplinas pedagógicas, com as específicas. Vemos tanta coisa 

bonita no início, porém, no final tudo é desconstruído, e passamos a ser menos 

reprodutores agindo mecanicamente. Sem falar que já vou fazer estágio IV, e nunca dei 

aula de regência referente aos estágios da Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana 

NÃO. No 1º semestre mesmo foi um choque tremendo. Foram 10 disciplinas para 

estudar, e eu não tinha maturidade para entender o que era uma universidade, de como 

me organizar para estudar. Cheguei a desistir de algumas disciplinas. Hoje os reflexos 

dessa imaturidade já repercutiram. Na grade curricular tem muitas disciplinas de cálculo 

que, às vezes, não seguem um sequencia o que prejudica os alunos. Por exemplo, quando 

estudamos Física, já éramos para ter estudado Cálculo II, pois precisamos dos 

conhecimentos de Cálculo Diferencial e Integral, mas duas outras disciplinas são 

ofertadas no mesmo semestre. Eu mesma fiquei toda perdida. O curso não tem pré-

requisitos, pelo menos no semestre em que ingressei, deveria ter. Se fosse assim, eu 

pensaria duas vezes em desistir de uma disciplina e não prosseguiria no curso de forma 

tão irregular. 

 

Isabel 

NÃO. Há uma divisão de carga horária em determinadas disciplinas que acaba nos 

prejudicando. Disciplinas de 75h que acaba tomando um tempo que poderia ser usado 

para outra coisa, sendo que a disciplina não traz nada de novo. Ainda acho que se faz uso 

de disciplinas que não são necessárias para o ensino na sala, além de haver disciplinas 

que só mudam o nome, o foco é o mesmo. 

 

João 

NÃO. Pois, para um curso de licenciatura poderia ser dada uma ênfase maior nas 

disciplinas educacionais. Afinal, este é de licenciatura, e formarão muitos professores. 

 

Maria 

NÃO. A matriz curricular do curso de licenciatura em Matemática deixa muitas lacunas 

ao que diz respeito à prática de ensino. Nós, futuros professores, saímos da Universidade 

sem nenhuma formação específica para a prática de ensino em sala de aula. 

 

 

EM PARTE SIM. Nela existem disciplinas que, a meu ver, são essenciais para o 

aprofundamento do universo que é a Matemática, logo cumprem com o seu papel dentro 

do curso. Entretanto, essa matriz possui disciplinas que, em um curso de licenciatura não 

caberiam, enquanto as disciplinas essenciais para o licenciando, as disciplinas 
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Daniel 

pedagógicas, são distribuídas em vários semestres, e com carga horária muito pequena. 

A ordem com que essa matriz se apresenta, também é um fator que não contempla 

mínimas expectativas: ênfase nas disciplinas pedagógicas, nos primeiros semestres, e 

ênfase nas disciplinas de Matemática pura, nos últimos semestres. 

 

Marcos 

SIM. O curso em si é composto por professores altamente preparados em relação a nós, 

educandos. Não citando alguns equivocados, a maior parcela, além de mostrar 

conhecimento sobre cada matéria, procura transmiti-la com precisão e respeito à 

Matemática. Não importando a ordem das disciplinas, mas de uma forma geral, o curso 

atende às minhas necessidades, pois me dá base para outro curso, a exemplo de 

Engenharia Civil, caso eu quisesse mudar de profissão, e buscar outra formação. 

Lucas NÃO. Falta a ponte do Ensino Médio, a prática para o Ensino Médio. 

 

Questão 5.  Do conjunto de disciplinas cursadas, cite aquelas que foram marcantes na sua formação tendo 
como base conhecimentos específicos. Justifique. 

 

 

Marta 

Matemática II foi muito marcante, pois tive muita dificuldade com trigonometria. No entanto, tive 

muita ajuda da professora que, com sua competência e paciência, me ajudou a aprender. Essa foi 

uma das coisas, no curso, que me fizeram ter vontade de ser professora: ajudar os outros que veem 

a Matemática como “bicho de sete cabeças”. 

Outra disciplina marcante foi Matemática I. Até hoje, não tive coragem de refazê-la. Acho que, por 

causa da falta de qualidade do meu Ensino Médio, não consegui entender Função, e isso se tornou 
um pesadelo durante a disciplina. Espero superá-la semestre que vem. 

 

 

Pedro 

Matemáticas I, II e III. Elas reforçaram a concepção que já tinha.  

Geometrias (Plana, Espacial, Analítica e Geometria analítica) me proporcionaram ver a 

Matemática de outra forma, em outros conceitos, que eu nunca tinha visto no percurso anterior 

(nível Fundamental e Médio). 

Estatística, pelo fato de vivenciá-la e utilizá-la a todo o momento.  

Os Cálculos também me deram uma excelente base na resolução de problemas. 

Álgebra Linear I onde comecei a perceber a construção das coisas. 

Estruturas Algébricas também por perceber e vivenciar essa construção. 

 

Ana 

Desenho Geométrico I, Geometria Descritiva I e Geometria Plana e Espacial, Estatística e Cálculo 

I. Importantes, pois no Ensino Fundamental e Médio não tive muitos conhecimentos de Geometria. 
Coisas elementares não foram trabalhadas, eu nem sabia o que era demonstração. 

 

 

 

 

 

 

Isabel 

Matemática II, que é uma disciplina que trata de trigonometria, ela me marcou, pois consegui 
entender diversas coisas, que até então não aprendi no Ensino Médio.   

Álgebra I – pois apesar de ter sido reprovada duas vezes, e ainda devendo, mostra o quão é 

importante desenvolver um nível de abstração, tendo em vista que isso é um dos motivos que nos 
leva a ser reprovado.  

Geometria Espacial e Plana pelo mesmo fato que citei para Matemática II: o fato de não ter tido 

acesso no ensino Fundamental e Médio. 

Estágio I disciplina que interessou bastante, principalmente pela forma como ela nos apresentou 

coisas tão diferentes para ser utilizado na sala. 

TCC I e II, estas disciplinas foram as que me levaram a ter mais acesso a informações do nosso 

ensino já que ela nos faz ler bastante, além de me mostrar a necessidade de desenvolver trabalhos 
(como artigos, publicações, etc.) 

 

João 

As Álgebras, em específico as Lineares, pois estão alinhadas com a área que me fascina, a 

Matemática na computação, e trabalham com vetores e espaços vetoriais. 

 Geometria Plana ajudou, inicialmente, com as demonstrações que é o primeiro obstáculo que o 
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Maria licenciando encontra ao começar a universidade. 

Matemática (MAT I, II, III): ajudaram a aprimorar os conhecimentos que vieram enquanto aluno. 

 

 

 

 

Daniel 

Geometria Plana é o primeiro momento dentro da universidade que o aluno tem contato com a 
obrigação de demonstrar as “coisas”. 

As Estruturas Algébricas porque, como você já possui um contato com demonstrações, começa-se 

a relacionar mais facilmente as demonstrações, com os conteúdos ministrados na Educação Básica. 

Conteúdos estes que já tive contato durante sua formação escolar. 

Matemática I porque nela que pude perceber que não tinha conhecimentos suficientes em 

Matemática. 

 

Marcos 

Leitura e Produção Textual, Seminário Temático II, Laboratório do Ensino da Matemática I, 

Representação Geométrica I e II –  foram algumas disciplinas que me possibilitaram construir e, 
principalmente, desconstruir algumas ideias da forma de postura, pesquisa e prática pedagógica. 

Nas aulas ministradas pela docente da disciplina Representação Geométrica II, lembro-me de ter 

presenciado a fabulosa aula em que ela nos demonstra a importância de se conhecer, previamente, 

o pensamento que leva a uma dedução de uma fórmula Matemática. A magia culminou quando ela 

mostrou a importância do professor se colocar no lugar do aluno, e observar como ele está 
saboreando o conteúdo apresentado. 

Lucas Desenho Geométrico – permite desenvolver as noções de Geometria plana e entender que, ao 
chegar à sala de aula, se pode ensinar com mais clareza, não apenas porque o livro diz. 

Geometria Plana – pois os conteúdos, além de estarmos estudando o que ensinamos, temos a 

possibilidade de ampliarmos o conhecimento, vinculando diretamente ao momento aluno 
professor. 

Geometria Espacial, a qual, assim como a Geometria Plana permite conciliar o que estudo na 

universidade com o que ensino na escola, me dando novas ferramentas e criando um maior 
domínio de conteúdo. 

 

Questão 6. Do conjunto de disciplinas cursadas, cite aquelas que foram marcantes na sua 

formação tendo como base o conhecimento pedagógico. 

 

 

Marta 

Tendências em Educação Matemática é uma disciplina que nos ajuda a dar aulas 

melhores e mais prazerosas. Assim como a disciplina de Laboratório que também nos 

ajuda ver melhor as possíveis maneiras de se ensinar Matemática. 

 

 

Pedro 

Leituras e Produção de Textos por começar a nos engajar na área da pesquisa. Na 

verdade, nos deu um grande suporte. 

As Psicologias por ser um momento que começamos a pensar no outro, tentar entender o 

outro. 

As Metodologias poderiam ter sido marcantes, porém não me deram o suporte nas 

pesquisas posteriores. Só no momento percebi que foi uma “farsa”. 

TSF nos levou a discutir e analisar situações culturais e sociais. 

Os laboratórios nos ensinaram, além da teoria, a construção de práticas pedagógicas. 

 

 

 

Ana 

Nas áreas pedagógicas todas as disciplinas me acrescentaram, e muito. Pude amadurecer 

algumas visões que não tinha em relação à educação, escrita, trabalhos acadêmicos, 

planejamento, etc. 

 Psicologia I e II pelo fato de nos mostrar em que se embasam as questões educacionais 

tomando como base várias teorias.  
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Isabel Laboratório em Matemática I e II porque foi nelas que conseguimos ver modos 

diferentes de aplicações metodológicas diversas, para o ensino da Matemática em sala de 

aula. 

 

João 

História da Matemática. Apesar do professor não ter dado tanta atenção a disciplina, o 

trabalho de História da Matemática me mostrou a importância do mesmo, no processo de 

ensino de Matemática. 

 

 

 

 

Maria 

Leitura e Produção de Texto foi a disciplina mais marcante, pois ajudou a desenvolver a 

minha escrita da forma correta. Isso acabou permeando por todas as disciplinas. 

Fortaleceu a importância de se fazer um bom resumo, fichamento e levantamento 

bibliográfico. Assim, estabeleceu diretrizes por onde nós discentes devemos seguir, qual 

é o melhor caminho. 

Laboratório de Matemática e Modelagem Matemática mostraram uma forma diferente de 

ensinar Matemática saindo do tradicional. Uma parte muito marcante foi quando, através 

de nossas dificuldades em conteúdos matemáticos, tentamos construir modelos 

matemáticos que possibilitaram facilitar a aprendizagem.  

Estágio e de Didática da Matemática poderiam focar mais na construção de plano de 

aula, onde nós alunos sentimos muitas dificuldades na sua elaboração. 

 

 

 

 

Daniel 

Metodologia da Pesquisa porque não foi ministrada de forma a apresentar e estimular à 

pesquisa. 

Didática da Matemática porque um momento de discussão acerca do que é ensinar 

Matemática, e como ensiná-la. 

Didática uma vez que não abordou quase nada do que se esperava de um componente 

com este nome. 

 

Marcos 

Pesquisa em Educação Matemática – a educadora não demonstrava coerência com o seu 

discurso e a sua prática para conosco. Ou seja, ao mesmo tempo em que esta nos 

orientava a ter paciência, coerência com o discurso e prática, amor ao trabalho, 

mostrava-se hipócrita. 

Lucas Laboratório de Ensino foi uma disciplina marcante, pois possibilitou enxergarmos a 

Matemática em vários ambientes, e trabalharmos com o aluno explorando situações 

diversas. 

Estágio Supervisionado quando, no período do planejamento das aulas, podíamos 

discutir várias ideias sobre pontos a serem abordados, formas e recursos. 
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BLOCO B 

 

INVESTIGANDO O FUTURO FORMADOR 

1. O curso de licenciatura em matemática fortalece o desejo de ser professor de Matemática? Justifique 

2. Considerando a trajetória percorrida, o que você destacaria como de grande relevância na sua 

formação? 

3. O currículo do curso de licenciatura de matemática atende às necessidades de formação do professor 

de matemática? Justifique. 

 

ANEXO C 

INVESTIGANDO O FUTURO FORMADOR 

Questão 1. O curso de licenciatura em matemática fortalece o desejo de ser professor de 

matemática? Justifique. 

 

 

Marta 

Acho que essa foi a pergunta mais difícil até agora, pois às vezes aprendemos coisas que 

queremos ensinar para outras que ainda não as viram, ou não as entendem, e isso nos 

motiva. No entanto, quando nos deparamos com profissionais que apenas fazem seu 

trabalho pelo dinheiro, ou sabe Deus por que, acabamos por pensar no quanto o nosso 

desânimo afeta os alunos. Ser professor exige muito conhecimento, dedicação, 

experiência, e não sei se o curso de licenciatura de Matemática nos dá suporte para todas 

essas exigências. 

 

 

Pedro 

NÃO. Porque o que o curso nos apresenta nos primeiros semestres são as práticas 

bonitas de ensino, que são desconstruídas nos semestres finais. Os mesmos professores 

não seguem essas práticas, então percebo uma grande contradição. 

 

 

 

Ana 

Desde que entrei na universidade consegui internalizar e amadurecer a ideia de ser 

professora, mas não sinto ainda aquele desejo forte gritando em mim.  Às vezes me 

pergunto se realmente é isso que quero, pois estou em um curso de licenciatura. A 

profissão é bela, e já que estou estudando para isso, quero ser uma profissional para não 

deixar as lacunas em meus alunos, como foi feito comigo. Tenho medo de decepcioná-

los, e não ser uma boa professora. 

 

Isabel 

NÃO. O curso que nos é apresentado como um curso de Licenciatura nos é apresentado 

com cara de bacharelado, e nos deixa desmotivado, por diversas vezes. Não questiono o 

fato de como o curso ensina muita coisa. Questiono o fato de como ele nos é passado. 

Acredito que nosso curso deixa de ser direcionado à sala de aula (ambiente ao qual 

estamos nos preparando para lhe dar) a partir do 4º semestre. 

 

João 

NÃO. Deixa muito a desejar, pois não existe uma ênfase nesta formação, sendo 

priorizado o conteúdo puro, faltando muito à prática para o aluno em sala de aula. 

 

Maria 

Às vezes SIM e outras NÃO, mas tenho sempre o desejo de me dedicar em tudo que 

faço. Então optando em seguir a carreira, vou dar o meu melhor. 

 

 

 

NÃO, porque além das dificuldades que observamos acerca da profissão, é muito 

contraditório e desestimulante debatermos dentro da academia uma nova forma de 

ensinarmos Matemática, deixá-la mais atrativa para os alunos, e esse mesmo discurso 

não ser aplicado na própria academia. Como podemos mudar a realidade do ensino da 

Matemática na Educação Básica, se dentro da própria academia, ela continua a ser 



220 

 

Daniel 

ensinada da mesma maneira que há anos atrás? 

 

Marcos 

SIM, pelo motivo já citado. A Matemática requer do estudante brio e dedicação. 

Todavia, ao presenciar aulas tão difíceis e elaboradas, sinto-me privilegiado de pertencer 

a esta Instituição. Muito embora a matriz curricular ofereça disciplinas de cálculo e 

pedagógicas sem uma separação ou articulação específica, é possível sim, ter uma 

organização pessoal e acompanhar, ainda que desemestralizado, o curso por inteiro. Sem 

uma minoria desprezível, a outra parcela contribui para o meu desejo de ser um 

licenciando. 

Lucas NÃO. Apesar da disciplina Desenho Geométrico que ajuda para o ensino entre outras, 

porém as disciplinas de Matemática pura tiram o ânimo. 

 

Questão 2. Considerando a trajetória percorrida, o que você destacaria como de grande 

relevância na sua formação? 

 

 

Marta 

A dedicação que alguns professores têm pelo seu trabalho, a vontade de nos ver 

realmente compreendendo o conteúdo, isso nos motiva não só a concluir o curso, mais 

também a sermos bons profissionais. 

 

 

Pedro 

A compreensão individual. Hoje tenho a capacidade de abrir um livro de Matemática e 

entender o que ele me diz. Uma observação mais minuciosa e generalizada. Na verdade 

aprendi a estudar sozinho. Hoje tenho a maturidade que construir no decorrer do curso, 

coisa que antes eu não tinha. 

 

 

 

Ana 

Amadurecimento enquanto aluno, pessoa e futura professora, pois a universidade, em 

primeiro momento, foi como um ponto de fuga, apesar de gostar da disciplina. Eu 

achava, e ainda acho, que não tenho dom para ser professora. Na verdade eu não sabia o 

que queria. Hoje tento construir uma formação acadêmica sólida e aprender a “gostar” da 

profissão. 

 

Isabel 

O primeiro trabalho que apresentei em uma instituição fora do campus me demonstrou a 

necessidade de me envolver mais na área. 

 

João 

Muitas coisas. Mas, destaco a união de minha turma, quebrando o paradigma da disputa 

que muitos alunos de Matemática levam consigo. Com certeza, levarei essa experiência 

para minha prática pedagógica, e para a convivência com outros profissionais. 

 

Maria 

A disponibilidade de professores de outras áreas, ajudando quando necessário, para o 

entendimento de algo. Ex: Quando tinha dúvidas de algum assunto que não fosse da área 

do professor, nenhum, aqui dentro da universidade, demonstrou dificuldade em me 

ajudar. Com isso, acaba que tornando o professor como referencial. 

 

 

 

 

Daniel 

A participação ativa no movimento estudantil. Porque me fez amadurecer como cidadão, 

enxergar o poder social para a mudança do país que o professor possui. Assim, além de 

proporcionar a oportunidade de lutar por melhorias para o próprio curso de licenciatura 

em Matemática, levando as opiniões e visões que a classe estudantil tem sobre os 

assuntos referentes ao próprio curso. Fez-me amadurecer de tal forma a sempre lutar por 

melhorias do meu ambiente de trabalho. 

 

Marcos 

Destaco a importância de estar frente a frente com meus educadores. Sem ofensas, 

privilégios ou destaques, mas estar perto de quem pode nos ajudar é muito mais 

proveitoso do que estar cursando uma faculdade a distância. Sem ofensas, repito, porém 

as possibilidades de aprendizado, discussão, pesquisa ou quem sabe uma amizade é mais 
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eminente. Não estou dizendo que é melhor uma do que a outra, pois o aprendizado 

depende de quem o busca, mas nada substitui o fato da convivência em grupo. 

Lucas As disciplinas da área de laboratório possibilitam uma relação estudante de licenciatura 

com a prática como professor. 

Questão 3. O currículo do curso de licenciatura de matemática atende às necessidades de 

formação do professor de matemática? Justifique. 

 

 

Marta 

Acho que o curso atende as necessidades para um matemático, porém para professor, 

deixa muito a desejar. Todas as profissões exigem observação, ensaio, menos o 

professor, que geralmente ganha experiência com o tempo. Logo nos formamos 

matemáticos e nos tornamos professores. Acho que o curso nos devia ensinar a ensinar, 

pois nos tornaríamos melhores profissionais, e a educação poderia melhorar. 

 

 

Pedro 

Em parte SIM. Vimos da construção minuciosa dos conceitos matemáticos, à construção 

formal da Matemática no cotidiano e das práticas pedagógicas. Porém, não levam em 

consideração as dificuldades dos alunos. 

 

Ana 

Em partes, pois não se pode ensinar a alguém dar aula, mas penso que deveriam ter mais 

disciplinas de educação. 

 

Isabel 

NÃO. A forma como nos é ensinada, a quantidade excessiva de atividades, a dificuldade 

em pagar disciplinas que fomos reprovados, e com a vivência da carga horárias são 

alguns dos motivos que nos fazem ter dificuldades em formar. Isso, quando não nos leva 

a desistência. 

 

João 

NÃO, pois é dada uma importância maior para as disciplinas de caráter específico, 

deixando a desejar a importância da discussão da prática pedagógica do professor de 

Matemática. 

 

Maria 

NÃO. Sabemos que as disciplinas teóricas são fundamentais para uma boa formação 

acadêmica, mas o curso deixa grandes lacunas no que diz respeito a formação do 

professor: como deve ser um professor; como o professor deve conduzir suas aulas? O 

curso foca muito na demonstração, e esquece o essencial que é a formação de 

professores de Matemática. Ao terminar o curso os alunos irão para a sala de aula e terão 

que aprender só, como lidar com a prática de ensino. Situação que poderia ter sido 

melhor desenvolvida na universidade. 

 

Daniel 

NÃO. Porque as disciplinas pedagógicas estão distribuídas entre os semestres, com carga 

horária mínima. Hoje os alunos do curso não sabem se estão se graduando Bacharel ou 

professor de Matemática em virtude das disciplinas da matriz. 

 

Marcos 

 SIM. O curso, em si, nos oferece uma boa formação de professores de Matemática por 

não limitar o aluno somente em assuntos tratados no Ensino Médio. É óbvio que por 

mais que descobrimos em uma disciplina, não podemos achar que o conhecimento já 

está bom, ou seja, quanto mais descobrimos, mais devemos pesquisar sobre as 

disciplinas. E é esse o fato que justifica minha resposta – a instituição não limitar o 

discente, estimulando e exigindo do mesmo, mais pesquisas e conhecimentos. 

Lucas NÃO. O conhecimento avança no sobrepor, significativamente, os que se relacionam 

com as da prática diária como professor. 
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BLOCO C 

 

INVESTIGANDO A PRÁTICA 

1.O que você entende por prática de ensino? 

 

2.  No transcorrer do seu curso, foi possível observar algum diálogo entre a teoria e a prática de 

ensino?                       

(   ) sim. Caso afirmativo, explicite um desses momentos 

(   ) não 

3. O curso oportunizou momentos de discussão sobre a prática de ensino? 

(   ) sim    Caso afirmativo, descreva alguns destes momentos. 

(   ) não 

4. Os conhecimentos teóricos sobre a matemática (específicos ou pedagógicos) auxiliaram você a 

pensar em práticas diversificadas? 

(   ) sim    Caso afirmativo, descreva alguns dessas práticas 

(   ) não 
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ANEXO D 

INVESTIGANDO A PRÁTICA – Respostas produzidas pelos estudantes da licenciatura 

Questão 1.  O que você entende por prática de ensino? 

 

Marta 

Olha, eu não sei muito bem o que é prática de ensino, mas acho que é o método de 

ensinar, é o colocar em prática as diversas maneiras de se ensinar. 

 

 

Pedro 

Para mim prática de ensino é promover o ensino. É ser mediador entre o conhecimento e 

o aluno, tentando fortalecer nele, a autonomia. É não ensinar o aluno a reproduzir, e sim, 

ensinar a pensar, ou ao menos, investigar. 

 

Ana 

Penso que é a forma como a professora tenta ensinar seus alunos, os métodos que a 

professora irá adotar em sala de aula para prosseguir com seu trabalho. 

 

Isabel 

São formas diversificadas de levar o ensino da Matemática para ambiente escolar, as 

metodologias, adequações de cada conteúdo a determinada forma de aplicação, a busca 

por inovações em nosso currículo escolar. 

 

João 

Como o nome já diz, prática. Entendo como a experiência em “sala de aula”, colocar em 

prática as teorias vistas nas disciplinas de educação e exatas. Enfim, o processo de 

ensino-aprendizagem, relação professor-aluno. 

 

Maria 

Ajudar a educar. Passar para os alunos o conhecimento de tal maneira que ele seja bem 

entendido. Buscar forma e maneiras de tornar mais fácil algo que possa parecer difícil. 

 

 

Daniel 

Prática de ensino para mim é tudo que se refere a dar aula. A busca por métodos para 

melhor ministrar as aulas, pesquisar sobre conteúdos, ou seja, conjunto de ações que 

proporcione o aprendizado do aluno. 

 

Marcos 

Entendo que é a prática será a ligação entre os conhecimentos adquiridos, e a forma mais 

fiel e eficaz em que o educador exercerá o seu ofício: instruir. Prática de ensino consiste 

em colocar em ação todas as informações necessárias para um bom funcionamento da 

construção do conhecimento, em que o próprio educando consegue organizar após o 

término de cada explicação do educador. 

Lucas Tenho como prática de ensino as atividades realizadas durante o processo de ensino, ou 

seja, a didática utilizada aliada com os recursos. 

 

Questão 2.  No transcorrer do seu curso, foi possível observar algum diálogo entre a teoria e a 

prática de ensino? 

Marta NÃO 

 

 

Pedro 

SIM. Nas Geometrias e Desenho Geométrico, pois ao mesmo tempo em que víamos a 

teoria, estávamos em contato com a construção que seria relevante na prática de ensino. 

 

Ana 

Em algumas disciplinas como, por exemplo, Didática, Laboratório de Matemática. Os 

professores ressaltam que o professor não deve ir para a sala de aula despreparado em 

termos de conhecimento, sem planejar a aula, e ele deve adotar uma concepção de 

aprendizagem. Se ele reproduz a forma que seus professores ensinavam, ou um colega, 

etc. 
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Isabel 

NÃO. Eu acho que o curso fica mais em discursos. Vejo aulas e aulas baseadas em 

teorias de Piaget, Vygotsky e vários outros, mas na hora da aula, da aplicação em si, fica 

tudo só nas palavras, porque na prática não possa mais de um motivo para discussões e 

questionamentos. 

 

João 

SIM. Na disciplina de Estágio onde participamos de um projeto de oficinas em turmas 

de uma escola estadual, pudemos colocar em prática a teoria vista na universidade 

através do lúdico, principalmente. 

 

Maria 

SIM. Somente em sala de aula, quando os professores relacionam algumas teorias com a 

prática de ensino, mostrando em que pode ser usado e como pode ser ensinado. 

 

 

Daniel 

SIM, Estágio. Nas aulas discutimos sobre os conteúdos, modos de ensinar, e as teorias 

referentes ao como dar aula para, posteriormente, ir para sala de aula tentar aplicar todo 

o conhecimento discutido na academia. 

 

Marcos 

SIM. Um exemplo bem ilustrativo é o evento anual denominado Matemática é Show. 

Esse evento é a oportunidade que a instituição oferece para que os seus educandos 

mostrem suas criações e trabalhos, durante cada início de semestre de cada ano. Então 

temos a oportunidade de pesquisar mais fundo sobre um determinado assunto, construir 

algo sobre este, e apresentar para os diversos visitantes que chegam a nossa estante. Daí, 

temos a oportunidade de ser criativos e mostrar a todos que a Matemática está acessível a 

todos, basta buscá-la. 

Lucas SIM. Na aula de Laboratório de Ensino da Matemática quando podemos associar as 

vivências em sala de aula, com o que aprendemos treinando, e fazendo projetos para o 

exercício da docência. 

 

 

Questão 3. O curso oportunizou momentos de discussão sobre a prática de ensino? 

 

Marta 

SIM. Durante algumas aulas tivemos a oportunidade de discutirmos sobre como ensinar, 

como sair da teoria para a prática. Como exercitarmos o que aprendemos aqui na sala de 

aula, não mais como aluno, e sim como professor. 

 

 

Pedro 

SIM. Começando com a Psicologia ao trabalhar essa construção do conhecimento 

(construtivismo) de ajudar o aluno a pensar. As Didáticas nos mostraram como lidar em 

diversas situações, e os Estágios, pois em todos os momentos estávamos discutindo 

práticas, formas mais práticas, e inovações que poderiam ser trabalhadas em sala de aula. 

Havia uma troca de informações, vivências e situações. 

 

Ana 

Até onde recordo, as discussões, como relatei na questão anterior, eram   feitas em sala de 

aula, pois os professores se preocupavam e se preocupam nas forma que verão os 

professores saíram daqui. Lembro-me que, em uma certa aula, uma certa professora dizia 

que um professor nunca deve dar tudo pronto ao aluno, pelo contrário, deve induzi-lo a 

construir o seu próprio conhecimento com o auxílio do professor. 

 

Isabel 

SIM. Recordo-me que houve muitas aulas nas quais, uma das pautas, era isto. Essas 

discussões veem desde o momento em que entrei no curso. Boa parte das disciplinas de 

cunho pedagógico, em algum momento, falou sobre essa prática, principalmente as aulas 

de Estágio I, em que a professora dedicava suas aulas exclusivamente à essas práticas, e 

eu ficava realmente deslumbrada. 

 

João 

SIM. Através de seminários e construção de projetos, quando o professor desafiava a 

turma a pensar nesses momentos, como sendo para alunos do ensino básico. Fazia 

algumas correções e aconselhava no decorrer do processo. 
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Maria NÃO 

 

Daniel 

SIM. As discussões realizadas nas aulas de Estágio acerca de como abordar os conteúdos 

em sala de aula, buscando sempre métodos para atrair e conquistar a atenção do aluno. 

 

Marcos 

SIM. Com a disciplina de Estágio I, tive a oportunidade de estudar e pesquisar sobre ética. 

Nesse tempo, discutimos mesmo que superficialmente, sobre as formas que podemos nos 

comportar para chamar a atenção dos alunos, e de como manter estes alunos atentos ao 

que o professor lhe oferece. 

Lucas SIM. Tanto nas disciplinas na área de educação quanto nas disciplinas específicas, temos 

momentos que são discutidos. 

 

Questão 4.  Os conhecimentos teóricos sobre a matemática (específicos ou pedagógicos) auxiliam 

você a pensar em práticas diversificadas? 

 

Marta 

SIM. Acho que sempre podemos a ver maneiras diferentes de se ensinar. Quando 

aprendemos sobre função, por exemplo, pensamos logo em como repassar determinado 

conhecimento de modo que os alunos não tenham a mesma dificuldade que nós tivemos 

para aprende-lo.  

 

Pedro 

 

 

SIM. A utilização de materiais concretos para melhor visualização (sólidos geométricos, 

origâmis, etc.). A inserção de novas tecnologias no ensino para uma melhor visualização 

do abstrato. A construção de recursos junto aos alunos. 

 

Ana 

Penso em minha prática, utilizar sempre recursos, materiais concretos, manipuláveis, pois 

comigo, por exemplo, às vezes é difícil desconstruir e construir um conceito, ou visualizar 

algo em três dimensões, entretanto quando eu desenho, ou construo um modelo daquela 

situação, a compreensão é melhor. 

 

Isabel 

SIM.  No curso em que ensino, por diversas vezes, me fez procurar formas diferentes de 

apresentar determinado conteúdo, desde o uso do software (geogebra), até jogos (bingo, 

dominó, vídeos). A situação nem sempre é usual pelo fato do ambiente, ou a sua estrutura, 

não ser adequada. 

 

João 

SIM. Como no uso de software aliado ao ensino de Matemática, e o uso da história para 

introduzir alguns conteúdos. 

 

Maria 

SIM. Ações, definições, resumos, pesquisas. Trabalhar as demonstrações, definições, 

resumos, pesquisas. 

 

 

Daniel 

SIM. Uma das práticas é estimular o aluno a demonstrar algumas propriedades, teoremas, 

já na Educação Básica. Estimular o aluno a socializar seu aprendizado através das 

respostas feitas na lousa, ou seja, estimulá-los a tentar responder questões. Outro exemplo 

é incentivar as discussões em sala, e uso de avaliações que não sejam somente prova. 

 

Marcos 

SIM. Abriu os meus olhos para a necessidade de criar materiais concretos para servir 

como instrumentos para pessoas com necessidades especiais. 

Lucas SIM. A busca por métodos que sejam adequados a cada turma tem sido uma busca, e uma 

necessidade constante. Como consequência muitos alunos buscam fugir da aula. 
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ANEXO E 

SIGNIFICADO DE SER UM BOM PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

HOJE O QUE SIGNIFICA SER UM BOM PROFESSOR DE MATEMÁTICA? 

 

 

Marta 

Ser um bom professor de Matemática hoje é ter total domínio do conteúdo e saber aplicá-lo 

no cotidiano dos alunos, pois os alunos atuais estão muitos mais interessados no que 

acontece fora da escola do que com os conteúdos de sala de aula. Assim cabe ao professor 

de hoje ser um mediador entre a escola e a realidade social, assim como ser um profissional 

capaz de “despertar” o senso crítico dos alunos a ponto de fazê-los buscar mais 

conhecimentos em favor de melhorias na sua realidade. 

 

 

 

Pedro 

 Ser um bom professor de matemática para mim é ser um mediador entre o conhecimento e 

o aluno, aquele que ajuda os mesmo a construir novas competências e habilidades e 

partilhá-las; aquele que leva em consideração o contexto sócio-histórico-cultural. Ser um 

bom professor é ser algo mais na construção do cidadão indo além da sala de aula de 

conceitos e definições especificas. Ser um bom professor é ajudar seus alunos a serem 

autônomos, seres críticos e analíticos, não aqueles que apenas reproduzem de forma 

mecanicista conteúdos. Ter o compromisso com a aprendizagem do aluno, não perceber que 

o aluno não aprende e fingir que ensina. Levar em conta em sua rotina de trabalho os 

aportes teóricos e metodológicos para a sua melhor atuação profissional, e ter a capacidade 

da auto avaliação. 

 

 

 

Ana 

Ser um bom professor significa estabelecer vínculos com seus alunos além de sala de aula, 

fazê-lo pensar criticamente, prepará-los, para situações de dia-a-dia, para o mercado de 

trabalho, prepará-lo para tomar suas próprias decisões de forma consciente e lógica. Um 

professor tem que ser objetivo com seus alunos, mas saber repreende-lo quando for preciso. 

Lembro-me em algumas aulas de psicologia tratamos sobre a afetividade e a professora nas 

discussões sempre trazia que é importante o professor conquistar o seu aluno e direta ou 

indiretamente, o professor passa a fazer parte da vida pessoal desses alunos e passam até se 

r referência de pessoas para os mesmo, mas isso não significa passar a “mão na cabeça”, 

significa educá-lo. 

 

 

Isabel 

 Ser um bom professor é ter em mente que sua metodologia deve ser algo que prenda a 

visão do aluno, o professor tem por obrigação de saber os conteúdos matemáticos, e buscar 

formas de pensar o conteúdo. A metodologia deve ser um conteúdo no formato fácil do 

aluno entender. Deve haver várias relações, desde disponibilidade do professor para fazer 

uma ligação do conteúdo matemático a outros assuntos do cotidiano, até disponibilidade 

para fazer buscas de forma a alterar sua metodologia. 

 

 

João 

Para mim um bom professor de Matemática é aquele que consegue dar o conteúdo e uma 

prática pedagógica que consiga prender a atenção dos alunos, levando a sala de aula 

propostas de ludicidade, inovação e utilizar de forma sábia o quadro branco ou negro. 

Procurar conhecer o histórico de vida dos alunos o máximo possível, usando ferramentas 

que aliem o dia-a-dia dos alunos com os conteúdos matemáticos. 

 

 

 

 

Daniel 

Para mim, um bom professor de Matemática é aquele que consegue medir os conhecimentos 

Matemáticos de forma clara e objetiva, de maneira leve, tentando tirar esse peso que 

culturalmente é imposta a essa disciplina. Um bom professor de Matemática é aquele que 

consegue mostrar a importância que os conhecimentos Matemáticos possuem no dia-a-dia 

da sociedade e o poder que estes conhecimentos possuem para influencia as vidas das 

pessoas. Um bom professor é aquele que ama o que faz, dedica-se a essa profissão e, 

sobretudo ama a Matemática. Hoje, um bom professor de Matemática é aquele que 

consegue medir conhecimentos formais de Matemática, ao mesmo tempo, mostra a 

importância desses conhecimentos para vida dos alunos. 

 Para mim, ser um bom professor de matemática é estar sempre atento e solícito a atender as 

necessidades humanas dos alunos, ou seja, sempre pensar formas e ações que promovam um 
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Marcos 

bom aprendizado e ema relação amistosa com os alunos.  Ser um bom professor é procura 

participar dos planejamentos pedagógicos com o máximo de frequência, é sempre se 

preocupar coma estrutura física e ativa na transformação da educação em seu local de 

trabalho. Ser um bom professor é sempre procurar melhores técnicas e fazer bons 

planejamentos de aula. Ser um bom professor é manter bons relacionamentos dentro e fora 

do local de trabalho com aluno, professor e sociedade em geral, ou seja, é ser um sujeito 

admirável e contribui dor para uma melhor educação em nosso país. 

 

Lucas 

 

A pessoa que consegue através dos seus conhecimentos matemáticos levarem o seu aluno a 

enxergar não apenas conceitos, mas a matemática viva, percebemos que ela está presente e é 

de grande utilidade sem perder o rigor matemático como ciência e a simplicidade de algo 

cotidiano e real. 

 

COMPETÊNCIAS INDISPENSÁVEIS A UM PROFESSOR 

QUAIS AS COMPETÊNCIAS INDISPENSÁVEIS A ESSA PROFISSIONAL? 

 

Marta 

O professor de Matemática deve ter um grande preparo para lidar com a juventude, de modo a 

conseguir buscar o interesse dos alunos em aprender e se interessar nos conteúdos matemáticos, 

assim é muito importante que o professor conheça a linguagem e a realidade de seus alunos, pois 
assim saberá o que chama a atenção dos mesmos e fará a mediação com a Matemática. 

 

 

Pedro 

 Uma das competências indispensáveis a esse profissional é a capacidade de promover ou interferi 

em alguns aspectos sociais, entre eles podemos destacar: 

- inclusão social, autonomia, descoberta, projeção; 

- outra competência pode ser considerada promover a formação de cidadãos de ser atuante no mundo; 

- a capacidade de percepção e intervenção ou auxílio em tomadas de decisões por parte dos alunos; 

- a responsabilidade e compromisso com a educação, e sua própria auto avaliação. 

- ter a capacidade de trabalhar em equipe, não se sentir completo, entendendo que a formação é 

sempre continuada. 

 

Ana 

 O professor essencialmente tem que estar preparado, referindo-me aos conhecimentos formais, para 

assumir a tarefa de ser professor, mas também tem que estar preparado de forma emocional e 

psicológica. Nem todos têm o dom de ser professor é uma profissão difícil, trabalha-se com a 

formação ou “deformação” de pessoas. Um professor pode ajudar alguém, mais também pode ser 
alvo de alguém, acima de tudo um professor tem que gostar daquilo que faz. 

 

Isabel 

Entendo que as competências necessárias para ser um bom professor de Matemática são: 

- vontade de estar em sala de aula 

- disponibilidade em inovar sua metodologia 

- saber matemática 

- acompanhar as fases de dificuldade dos alunos 

- ser professor é uma função de todas as características citadas anteriormente. 

 

João 

As competências indispensáveis para um bom professor de Matemática são um bom domínio de 

conteúdo, pois o mesmo trará e transmitirá segurança no momento de explicação em sala de aula; 

analisar as dificuldades dos alunos a fim de saná-las. Enfim, um bom professor tem a competência de 

permanentemente se analisar, procurando sempre o melhor em sua prática docente.  

 

 

Daniel 

Amar o que faz ter dedicação a essa profissão, pois ela não se restringe somente a sala de aula. Ela 

deve saber ouvir e falar quando necessário. Este profissional deve ter consciência da importância que 

essa profissão possui na mudança de uma sociedade. Este profissional deve ter uma visão de mundo 

apurada, pois estará formando cidadãos. Ele deve ser um profissional reflexivo e crítico sobre suas 

ações e o meio em que exerce essa profissão conhecimento sobre o que é ensinado é fundamental, 

bem como a maneira como é mediado esse conhecimento. Ele deve ser formando em Licenciatura 

Matemática e estar entrosado com as discussões que estão ocorrendo visando à melhora do processo 
de aprendizado do aluno. 

 

 

Marcos 

Dentre vários indispensáveis, o educador precisa ter como competência: 

Conhecer bem o assunto a ser ensinado por ele; 

Conhecer leis atribuídas a seus direitos e deveres na sua prática pedagógica; 

Conhecimento, ainda que mínima, da LDL; 

Conhecimento à sua disciplina; 

Conhecimento, ainda que mínimo, de sites e canais na internet que possibilitem ao aluno um a 

pesquisa (os mais curiosos). 

 Um ponto primordial é o domino de conteúdo, porém não de palavras mais com objetivos específicos 

voltado para o entendimento, buscando ter e deixar espaços para interação professor/aluno sem 
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Lucas 

perder o domínio da turma e o respeito e a brusca por meios de expor correlacionado com a realidade 

no mínimo gera economia de tempo, pois exemplos com coisas desconhecidas do aluno, o aluno tem 

que entender o assunto e ainda receber a explicação do que é exemplificado. Outro ponto é viver a 

matemática, ela está presente mais sem o professor não há enxerga fora da sala de aula e não 
consegue fazer o seu aluno vê-la. 
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ANEXO F 

Questão para debate. 

Que contribuições o curso de Licenciatura trouxe para sua atuação como professor de Matemática? 

 

Que contribuições o curso de Licenciatura trouxe para sua atuação como professor de Matemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta 

Acho que é assim, o curso ajudou bastante porque quando a gente pega esse negócio de entrar na sua de 

aula e virar professor, acho que é uma coisa que precisa de muita cautela, muita orientação. Eu acho 

que a universidade trouxe isso de forma bem, eu posso dizer que suficiente. Poderia ser muito mais 

porque a gente chega assim, um pouco despreparada, até porque a disciplina que mais prepara a gente é 

a de Estágio e geralmente quando a gente vai pegar o Estágio a gente já começou a lecionar. Então eu 

acho que isso é uma coisa que atrapalha um pouco, porque primeiro eu fui para uma sala de aula para 

depois aprender a me comportar numa sala de aula, então eu acho que agora que eu já peguei Estágio 

um, acho que foi bem interessante, aprendi bastante coisa e vou iniciar Estágio dois agora, e pretendo 
aprender muito mais. 

Acho que o comportamento foi bastante interessante. O modo como passar o conteúdo também foi 

outra porque inicialmente à gente tem essa dificuldade de estar ensinando para o aluno, achando que o 

aluno já tem uma base e depois a universidade me ajudou a perceber que esses meninos estão 

completamente despreparados. Então eu já tive mais a cautela, devagar, sair perguntando o que os 

outros professores já havia trabalhando. Inicialmente eu pegava a disciplina e começava dali. Acho que 

isso foi uma coisa que a universidade me ajudou bastante; mesmo estando com o conteúdo preparado 

eu não posso estar levando esse assunto por que os outros professores não trabalhavam e assim, os 

alunos não estão preparados para o que deveriam estar então acho que essa foi à maior contribuição da 
universidade, foi esse olhar. 

A partir do momento em que você está preparado para uma sala de aula onde quase tudo é perfeito, 

todo mundo tem boa vontade tanto para ensinar como para aprender como para organizar, isso prepara 

a gente pra uma coisa que não é a realidade. Quando chega lá, leva um susto, isto afeta o psicológico. 

Ah! Esse professor é bom, o professor é isso, nada com nada, o diretor não quer saber de nada, apenas 

cobrar uma coisa cuja responsabilidade não é sua, eu acho que isso se retorna a responsabilidade da 

universidade. Por que se a gente estivesse preparada para a realidade dos meninos, às vezes você 

prepara uma aula com PT drive, tudo bonitinho, chega lá a TV não funciona porque os meninos 

quebraram ou a escola o interesse de preservar os equipamentos, sei lá, talvez. Agora mesmo estou com 

o problema da turma do “MAIS VOCÊ”. Os alunos não levam o material, a partir da próxima semana 
vou ter que dar aula no corredor porque não tem sala para os alunos. 

No último conselho que participei e por ser professor de matemática, passava a maior parte do tempo 

com os alunos e de repente eu falava assim: “esse aluno nunca apareceu na escola, não tem nenhuma 

presença”. Aí a professora de inglês falou – ah! Ele apareceu uma vez desistiu por causa do serviço. Aí 

o segundo, disse- “rapaz esse aí só vem na sala perturbar, todas as aulas, eu sou obrigado a tirar ele da 

sala ou não consigo trabalhar”. Rapaz, “ele é filho de traficante, deixa passar”. No final não reprovou 

ninguém. Aluno que nunca apareceu na escola, que desistiu antes da greve, alunos que eram filho de 

traficantes, dona de casa, mãe de família. Todo mundo passou. Agora imagine você está lá, fazendo 

prova para os meninos explicando conteúdo e os que nem aparecem tem o mesmo prestígio que os 

outros. Trabalhar no EJA não tem nem nota, é EC, AC no final é todo mundo aprovado sem nem se 

quer ter ido na escola. A gente não é preparado para essa realidade chegar dar uma nota o semestre 

inteiro e depois chegar e aprovar todo mundo. Aqui na universidade eu ainda não encontrei um 

professor que dissesse “seu trabalho é todo em vão, chega lá todo mundo passa! Pra que presença!” 

 

Lucas 

Um ponto positivo foi à preparação de conteúdo. De que forma? A gente aqui não trabalha exatamente 

o conteúdo do ensino médio, do fundamental, mas a cobrança sobre os assuntos mais avançados faz 

com que nossa mente amadureça, de certa forma, entendeu para conseguir desenvolver o conhecimento 

para as séries anteriores. Então um fator positivo é a dificuldade dos assuntos da graduação que faz com 

que você amadureça para ver mais facilidade os conteúdos das séries posteriores. 

 

 

Marcos 

 O benefício que o curso de licenciatura trouxe para mim foi justamente aquela questão de se estar 

aprendendo junto com os nossos professores. Nós temos o luxo de estarem perto dos nossos 

professores, os horários onde a gente pode tirar dúvidas, planejar aulas. Não quer dizer que sejamos 

mais ou menos amigos de algum professor. Outro fato positivo é o curso ser presencial, pois isso afeta 

positivamente, a gente pode pedir orientação do professor que a gente tem mais aproximação. Isso é um 

fator importante e o benefício é que se pode aprender mais, a gente tem um amadurecimento, aprende 

mais coisas simples que a gente não viu. Tem assuntos que pra gente se torna simples demais, porque 
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tem as demonstrações que antes a gente não sabia fazer e a partir do amadurecimento, começamos a ver 

diferente, coisas simples que a gente não via. Na questão social a gente pode se organizar, 

pessoalmente ter mais segurança e tiver uma visão de mundo, da matemática de forma diferente, então 

o curso proporciona isso pra gente.  

 

Isabel 

 Como contribuição eu vejo o seguinte: adquiri um conhecimento maior na área das disciplinas 

específicas, algumas formas diferentes de prática. Como o curso é de licenciatura a ente aprende uma 
forma diferente de lidar com o aluno, de dar aula. 

Você poderia citar algumas dessas formas? 

Formas eu digo metodologias, a inserção de jogos, software. É utilizar de jogos, software e disso 
quando me refiro a isso (entenda prática) 

 

 

João 

A contribuição que o curso trouxe para mim pode citar que foi a experiência de estágio, onde eu tive 

contato direto com o professor que já tinha sido meu professor no ensino médio e pude ver através dele 

um excelente professor, ao qual eu me inspirei em algumas práticas pedagógicas e pretendo ser no 

mínimo parecido com ele na explicação dos conteúdos. Outra contribuição foi à disciplina de álgebra. 

Essa disciplina foi quem me ensinou a pensar matematicamente e não apenas de forma mecânica, 

somar por somar, fazer contas. Mas a álgebra me ensinou a ver além. A álgebra linear e a estrutura 

algébrica foi para mim um divisor de águas e me ensinou realmente a pensar além do cálculo do que 

está óbvio ali. Acho que essas foram às maiores contribuições que eu vou levar para minha prática 
pedagógica. 

 

 

 

 

Daniel 

Como contribuição, acho que ele cumpriu seu papel de criar no aluno maturidade de ir atrás do 

conteúdo.  

Eu me lembro bem que no primeiro semestre um professor falou que “o curso não vai ensinar a 

matemática toda, o curso vai te dar autonomia, vai te dar maturidade de depois você pegar um livro e 

sozinho entender”. Uma das principais contribuições que eu vejo na minha formação profissional, uma 

das principais é essa autonomia, essa maturidade que ele me deu de hoje eu pegar um livro e qualquer, 

não só do curso de matemática, como do ensino médio e entender, e eu saber passar. O curso me deu as 

ferramentas que eu preciso para tentar mediar meu conhecimento. Uma dessas ferramentas foi a 

transposição didática; ter o cuidado no que você vai falar, como vai avaliar, então tudo isso no decorrer 

do curso, eu acho foi uma grande contribuição e que me formou enquanto profissional. 

 

 

 

 

Ana 

Como contribuição eu aprendi a ser mais criteriosa, a ser mais seletiva em algumas coisas, a me 

policiar melhor a me organizar melhor. Eu não sei se isso vai me ajudar a ser uma boa professora mas 

possa ser até que não, pois o professor de Matemática já é taxado de que não é bom, mas como pessoa 

me ajudou por que as vezes eu estou traçando uma linha que seja, eu já volto e digo, não está bom, eu 

volto e reforço até ficar bom. Até em minha vida eu já consigo selecionar por entender que não posso 

perder tempo. O tempo é precioso, eu já criei um ritmo de estudo. A outra contribuição se deu na forma 

afetiva. De qualquer forma se cria um laço e se um professor me tocar de alguma forma, eu não vou 

querer decepcioná-lo. Quando eu entrei aqui eu não escrevia nem uma linha, hoje eu sei discorrer sobre 

um teorema, uma proposição e entender o que estou fazendo. 

 

 

Pedro 

Uma das contribuições foi o ganho da paciência, pois sempre fui impaciente quanto ao estudo. Aqui eu 

aprendi a ter mais maturidade, aumentei mais a minha percepção em relação a observação, aumentei 

mais a minha capacidade de abstração, de criar métodos, tentar resolver determinados problemas e 

situações. Em relação a interpretação também, daí a construção de novas competências e habilidades. 

Tudo isso eu desenvolvi muito aqui. Outra contribuição foi a questão da auto avaliação 
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ANEXO G 

Questão para debate 

O que você acha que ficou faltando? 

 

O que você acha que ficou faltando? 

 

 

 

Marta 

O que está faltando é esse conhecimento ser dado um pouco mais cedo, ser preparado desde 

o início da licenciatura não atrapalharia muito a grade, porque a partir do 2º e3º semestres 

nós já poderíamos pegar o estágio para entrar ensinando nas escolas. Logo no início eu 

precisei pegar isso antes de ter aula para ser profissional. Assim, eu aprendi comigo mesma 

para depois ter aula para ver e começar a melhorar. Eu acho que isso não deveria acontecer; 

primeiro eu teria que ser  preparada para ensinar para depois ir para a sala. A gente vê nossas 

dificuldades para depois com o passar do tempo, do andamento do curso começar a 

modificar. 

 

 

 

 

 

Lucas 

Porém o fator negativo é exatamente o fato de que na prática os nossos professores tem 

aquele sistema de aulas convencionais, tradicionais e a gente só faz discutir como deveria ser 

a metodologia nessas disciplinas de educação, ou seja, você ensina uma coisa e vive outra, 

então, é esse o fator, o lado negativo que eu vejo. Você discute na matéria de estágio e 

didática como deve ser a aula, mas você não tem uma visualização prática, no cotidiano 

daquilo que pela época da formação dos nossos professores, eles já vêm dessa vivência, 

então está no período de transição. Serão positivos para os próximos, os que vierem após nos 

aí, daqui a um ano, dois anos, que já vão pegar essa mudança realmente na prática e como 

toda transição, você vai aprendendo, cometendo erros... Mas eu pensei que essa metodologia 

fosse assim, não consegui pôr em prática aquilo que planejou no papel, então esse é o fator 

negativo ainda. Enfim, essa transição do que é ensinado na área de educação para realmente 

a prática que recebemos enquanto alunos aqui na academia.  

 

 

Marcos 

 E o que está faltando é sim, um melhor planejamento: eu falo tanto dos professores quanto 

do nosso também. A dificuldade sempre houve e sempre haverá, mas quando tem um 

planejamento sólido, consistente, com metas bem fixadas fica melhor. 

 

 

 

Isabel 

Quanto ao que falta, fica a desejar a questão do professor, ele nos mostra o que utilizar na 

sala de aula, mas eu acho que eles não aplicam na sala. O que acontece é que a gente acaba 

seguindo a mesma linha. A gente sabe como fazer, mas não faz. Como trabalhar na sala de 

aula, já aprendeu diversas formas, mas eu acho que o que ficou faltando foi isso, boa parte 

dos professores diz o que fazer como dar uma boa aula, mas não seguir à risca o que eles 

falam. Para mim ficou só discurso. Então eu não vejo muita diferença da metodologia daqui, 

daquela que eu já conhecia e a metodologia que eu estou seguindo não veja tanta diferença. 

 

 

 

João 

 

O que ficou faltando para mim foi essa prática. Essa prática pedagógica que eu tive foi 

apenas em um dos estágios, que foi a prática de observação. Eu já passei por três estágios e 

não tive nenhum estágio que eu trabalhei realmente como professor para dar aula, então não 

tenho esse contato, tenho esse bloqueio para dar aula, sei que sozinho é difícil para eu chegar 

à sala de aula e eu procurar o estágio, procurar uma turma para dar aula, já que eu tenho esse 

bloqueio. |Não é um bloqueio para falar em público, mas em relação a esse trabalho, tenho 

um bloqueio e a faculdade, o curso não me proporcionou esse estágio, essa parte pedagógica 

ficou a desejar e eu espero que o estágio quatro que está faltando, que venha a, no mínimo 

somar essa falta de prática que eu tive. 

 

 

 

 

 

 

Daniel 

 

O curso ainda tem um papel muito voltado para a sala de aula. Ele é pura, 100% voltado à 

transmissão de conteúdos, como transmitir, tudo voltado para dentro da sala de aula. Não se 

trabalha ainda a importância do professor na sociedade, não se trabalha as dificuldades do 

professor possa vir a encontrar na sala de aula. Não se discute isso. Fica parecendo que lá 

fora é o ideal, é perfeito, então as coisas que a gente deveria discutir muitas vezes não 

discute. 

Essa questão tanto da prática que só é vista em Estágio I e II, em quatro anos, dois semestres 

e você acha que forma um profissional na prática? 

Quando a gente fala da prática lá fora, estamos falando da prática de ensino, que eu sei que 

não se ensina a ensinar, mas você pode dar suportes para o aluno sair mais seguro lá fora. 

Ensinar não tem receita, mas alguns suportes poderiam ser trabalhados como, por exemplo, 
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simples práticas durante a graduação como envolver alunos em trabalhos, projetos de 

pesquisas ensino e extensão. Faltam produções acadêmicas. Falta muito ainda a questão do 

apresentar, do ir à gente de você sair do papel de receptor, de mais um na plateia e ir para o 

papel central que qualquer apresentação provoca isso. Além de um pouco de receio de estar 

iniciando, tem o receio de saber o assunto e tal. Eu acho que o maior impacto é você sair 

desse papel de mais um, para o papel de autor principal. Como minimizar isso? A meu ver, 

fazendo com que o aluno execute trabalhos com a comunidade.  

Você vê que isso só é feito no início do semestre do curso; primeiro segundo e no máximo 

terceiro semestres. Daí em diante não há essa prática de você ir e não só uma coisa que eu 

bato atualmente: não é só você apresentar a sua sala. Eu acho que está faltando uma 

maturidade dos professores e do próprio curso de matemática aqui, de essa integração, essa 

participação das produções acadêmicas dos alunos apresentando à própria comunidade. Aí 

ele sai do papel de mais um e se vê a frente da comunidade acadêmica como um todo. Isso é 

proporcionado com produções científicas ou não. Eu acho que o corpo docente do curso tem 

que ter a maturidade de perceber que a formação do profissional professor de matemática não 

se dá somente na sala de aula. A literatura já fala da importância dos alunos na participação 

de eventos acadêmicos. A lei diz que a universidade tem a obrigação de propor esses 

momentos de discussão. O aluno que se prepara aqui é apenas mais um. 

Outra coisa que precisa ser revista é a concepção de que apesar de ter o vestibular, o aluno 

que entra aqui tem o conhecimento prévio porque passou no vestibular. Tem gente que faz 

SISU, ENEM e nem faz 3º ano. As pesquisas vêm mostrando que a tendência é que os alunos 

entrem cada vez mais despreparados. Então o curso tem que estar atento a isso, porque se 

hoje essa falta de assistência, essa ausência de mecanismos que atenda aos alunos nos 1ºs 

semestres é um problema hoje, com o vestibular, a tendência é que o problema vá cada vez 

mais se agravar. Não é à toa que se for feito uma pesquisa de 2010 para cá, a evolução vai ser 

cada vez mais rápida. Hoje o 2º e 3º semestres não possuem mais quase alunos. Para além da 

formação o que muitos professores debatem é que o estudante de matemática muitos deles 

são de fora, muito deles estão aqui e não tem como se sustentar e para o mercado de trabalho 

é uma mão de obra barata. Assim muitos deles deixam de estudar para trabalhar. O curso 

também tem que ter essa preocupação de gerar ferramentas que gere bolsas e não esperar 

apenas pela universidade. Outro exemplo claro disso é que nós temos o PIBID, tentar quem 

sabe no futuro a iniciação científica que gere bolsa, um certo dinheiro para o aluno e 

mantenha-o aqui dentro. O curso de matemática é bom, mais voltado para a sala de aula, o 

conteúdo. Quero deixar aqui registrado que foi muito mal feita essa transição entre a lei que 

veio para inserir essas disciplinas pedagógicas. É preciso ser revista a distribuição da carga 

horária dos 1ºs semestres serem pedagógicas e os últimos de matemática pura, precisa ser 

revisto. E muito mais do que isto é rever a questão do corpo docente, a ausência de alguns 

para disciplinas específicas que não possui no colegiado. Por exemplo, foi colocado um 

professor para metodologia do trabalho científico que desconhecia as normas da ABNT. É ter 

cuidado, é ter atenção e buscar ferramentas para o que se está trabalhando na sala de aula, se 

de tudo que o projeto pedagógico traz está sendo cumprido. 

 

 

 

 

Ana 

Acho que está faltando a discussão e o exercício da prática, porque discutir todo mundo 

discute, você fala e é tudo muito lindo, é tudo muito belo. Eu quero ver a prática, na hora de 

fazer, eu não sei chegar lá na frente e passar. Eu só sei pra mim o que eu aprendi. Agora eu 

estou melhorando mas se tivesse que ir para o quadro minhas pernas ficariam bambas, pois 

não saberia o que fazer, como fazer e como falar. O meu saber fazer se dá nesse momento 

não por motivo do estágio, mas por contribuições externas como por exemplo, no projeto da 

professora Grace. É uma contribuição importante para mim, mas não que a universidade 

tenha me proporcionado. 

 

 

 

 

Pedro 

Ainda está faltando a discussão da prática profissional. Ainda está faltando aqui, porque 

como já foi dito, no início a gente tem disciplinas que me mostram uma coisa que você tem 

uma visão do profissional, mas aqui dentro mesmo você desconstrói quando você se vê seus 

professores na contra posição. Acho necessário mais discussões sobre o profissional de 

Matemática, suas práticas, métodos de avaliação, preocupação com o aprendizado do aluno. 

Sem falar no estágio que é voltado apenas para o ensino regular. Não tem estágio para 

educação especial, para o EJA, e outras situações que podemos encontrar lá fora. Se eu 

encontrar um aluno especial não sei como vou lhe dar.  

Outra coisa que é preciso interferir. O curso não propõe despertar o desejo de permanecer no 

curso de Matemática. Isso não existe! Você vê todos os estudantes que estão aqui, que estão 

estudando, formando a maioria deles está formando pelo fato de não querer desistir e mostrar 
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para você mesmo que é capaz de não desistir e não pelo corpo docente [falta uma ação que 

tenha vindo do curso para resgatar seu interesse]. 

 

 

Daniel 

Como contribuição, acho que ele cumpriu seu papel de criar no aluno maturidade de ir atrás 

do conteúdo. Eu me lembro bem que no primeiro semestre um professor falou que “o curso 

não vai ensinar a matemática toda, o curso vai te dar autonomia, vai te dar maturidade de 

depois você pegar um livro e sozinho entender”. 

Uma das principais contribuições que eu vejo na minha formação profissional, uma das 

principais é essa autonomia, essa maturidade que ele me deu de hoje eu pegar um livro e 

qualquer, não só do curso de matemática, como do ensino médio e entender, e eu saber 

passar. O curso me deu as ferramentas que eu preciso para tentar mediar meu conhecimento. 

Uma dessas ferramentas foi a transposição didática; ter o cuidado no que você vai falar, 

como vai avaliar, então tudo isso no decorrer do curso, eu acho foi uma grande contribuição 

e que me formou enquanto profissional. 

 

 

 

 

 

Ana 

Como contribuição eu aprendi a ser mais criteriosa, a ser mais seletiva em algumas coisas, a 

me policiar melhor a me organizar melhor. Eu não sei se isso vai me ajudar a ser uma boa 

professora mas possa ser até que não, pois o professor de Matemática já é taxado de que não 

é bom, mas como pessoa me ajudou por que as vezes eu estou traçando uma linha que seja, 

eu já volto e digo, não está bom, eu volto e reforço até ficar bom. Até em minha vida eu já 

consigo selecionar por entender que não posso perder tempo. O tempo é precioso, eu já criei 

um ritmo de estudo. A outra contribuição se deu na forma afetiva. De qualquer forma se cria 

um laço e se um professor me tocar de alguma forma, eu não vou querer decepcioná-lo. 

Quando eu entrei aqui eu não escrevia nem uma linha, hoje eu sei discorrer sobre um 

teorema, uma proposição e entender o que estou fazendo. 

 

 

 

Pedro 

Uma das contribuições foi o ganho da paciência, pois sempre fui impaciente quanto ao 

estudo. Aqui eu aprendi a ter mais maturidade, aumentei mais a minha percepção em relação 

a observação, aumentei mais a minha capacidade de abstração, de criar métodos, tentar 

resolver determinados problemas e situações. Em relação a interpretação também, daí a 

construção de novas competências e habilidades. Tudo isso eu desenvolvi muito aqui. 

Outra contribuição foi a questão da auto avaliação 

 

 

 

 


