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RESUMO 

Este trabalho estuda os pressupostos e diretrizes sobre os quais se organizam os 

programas de formação inicial de professores de Matemática, com o objetivo de 

analisar se os cursos neles fundamentados podem favorecer o desenvolvimento de 

conhecimentos pelos docentes, que os tornem capazes de trabalhar em consonância 

com um ideário que alicerça recentes prescrições curriculares para o ensino da 

Matemática na Educação Básica. Objetivando essa análise, o trabalho discute um 

referencial teórico apoiado nos princípios da Educação Matemática Escolar como 

processo de “enculturação” proposto por Bishop (1997), e no relacionamento deste com 

o desenvolvimento de uma base de conhecimentos para a docência, conforme proposto 

por Shulman (1986). Como metodologia, o trabalho utiliza a pesquisa bibliográfica 

caracterizada por duas naturezas: histórica e legal. Busca-se analisar as mudanças 

históricas sofridas pelo processo de formação de professores no Brasil e as 

transformações das concepções sobre o ensino da Matemática expressas no currículo 

escolar, além de estudar documentos oficiais que subsidiam a construção dos projetos 

de atuais licenciaturas e a elaboração do projeto curricular da Escola Básica. Foi 

necessário um exame de uma interpretação das diretrizes legais que foi assumida para 

a condução do processo de reformulação do curso de Licenciatura de uma universidade 

pública para estudar em que medida esta interpretação pode favorecer a articulação 

entre a formação do professor e as ideias que embasam as prescrições curriculares. 

Para isso realizam-se uma entrevista semiestruturada com a professora coordenadora 

deste curso e a análise de documento elaborado pela universidade, para direcionar 

seus programas de formação de professores. Como conclusão, o trabalho indica que os 

pressupostos legais para a formação de professores de Matemática não garantem, de 

fato, sua consonância com princípios que alicerçam a construção do currículo, mas, por 

outro lado, não instituem fundamentos, preceitos ou procedimentos que representem 

limites para as instituições formadoras em uma busca própria por essa conformidade. 

Finalmente, este trabalho sugere modificações nas diretrizes para a formação de 

professores de modo que as Licenciaturas de Matemática conduzam a uma formação 

correspondente aos princípios dos atuais currículos prescritos para a Educação Básica. 

Palavras-chave: Licenciatura em Matemática, Enculturação, Formação de 

Professores, Currículos de Matemática, Educação Matemática. 



ABSTRACT 

This dissertation studies the premises and guidelines which underlie the Initial Teacher 

Education Courses for Mathematics Teachers currently offered in Brazil. The aim is to 

analyze if these courses promote the development of knowledge by the teachers, in 

forms which will permit them to work in consonance with the set of ideas on which the 

basic school curriculum is based. To accomplish this analysis, the study presents and 

discusses a theoretical framework which posits School Mathematic Education as an 

“Enculturation” process according Bishop (1997), and on the relationship of this 

framework with the knowledge base for teaching as proposed by Shulman (1986). The 

research adopts a bibliographical methodology characterized by two natures: historical 

and political legislation. It intends to analyze the structural changes that the Brazilian 

teacher education processes were submitted to and the transformation of the 

conceptions about teaching mathematics that were expressed in the basic school 

curriculum of Brazil. It also studies official documents (laws, official directives , official 

resolutions) that subsidize the construction of the Brazilian Initial Teacher Education 

Courses and to elaboration of the school curriculum. From the bibliographical research, 

the need for an examination of how the legislation had been interpreted in practice 

emerged. To this end, a study was undertaken of the reformulation of the Initial Teacher 

Education Course of a leading Brazilian University, in order to investigate how the 

legislation could be interpreted in a form that sustain harmony between the process of  

initial teacher education and the ideas underlying the school curriculum. This study 

involved an interview with the course coordinator and an analysis of the document 

elaborated by this University to orientate its teacher education courses. The results 

indicate that the legal guidelines for Brazilian Initial Teacher Education Courses for 

Mathematics Teachers do not guarantee a consonance with the ideas on which the 

construction of the school curriculum was founded. They also suggest that these 

guidelines do not establish rules or procedures that limit the teacher education 

institutions in pursuing their own quests for this consonance. Finally, the study presents 

suggestions for possible modifications of the legal assumptions behind the Initial 

Teacher Education Courses for Mathematics Teachers so that they could better adhere 

to the ideas which underlie the conception of the school curriculum and reflect the 

present thought about Mathematic Education at this teaching level.  

 

Keywords: Initial Teacher Education, Enculturation, Forming Teachers, Mathematics 

Curriculum , Mathematic Education. 
 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Recapitulando as primeiras ideias.........................................................  68 
Figura 2: Princípios da enculturação fortalecendo a base de conhecimentos do- 

cente .............................................................................................................  126 
Figura 3: Mapa de documentos legais relativos aos pressupostos atuais para a 

formação de professores no Brasil................................................................  150 
 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1:  Relação entre as competências da Proposta Curricular do Estado de 
São Paulo de 2008 e as competências do referencial teórico do ENEM ......  94 

Tabela 2: Estrutura curricular mínima para a organização das disciplinas e 
atividades de acordo  com as diferentes dimensões necessárias para a 
formação dos licenciandos da USP ..............................................................  184 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

ABE Associação Brasileira de Educadores 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BM Banco Mundial 

CADES Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário 

CEE Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo 

CEPEUSP Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo 

CES Conselho de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação 

CIL Comissão Interunidades das Licenciaturas da Universidade de 
São Paulo 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CoG Comissão de Graduação da Universidade de São Paulo 

CONTAP Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso 

CP Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação 

CPL Comissão Permanente das Licenciaturas da Universidade de 
São Paulo 

DRHU Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo 

ECA Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

EUA Estados Unidos da América 

FE/FEUSP Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

FFLCH Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo 

FIC Coleção de livros franceses para instrução das Matemáticas 
produzidos pela Congregação dos Frères de l’Instruction 
Chrétienne. Foram utilizados no ensino secundário brasileiro 
entre as décadas finais do século XIX e as décadas iniciais do 
século XX. 

GEEM Grupo de Estudos sobre Ensino de Matemática 

ICMI International Commission on Mathematical Instruction 

IF Instituto de Física da Universidade de São Paulo 

IME/IME-
USP 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 
Paulo 

IMUK Internationale Mathematische Unterrichtskomission 



INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

LARC Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da 
Escola de Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo 

LDB/ 
LDBEN 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC Ministério da Educação e Cultura do Brasil 

MMM Movimento da Matemática Moderna 

NCTM National Council of Teachers of Mathematics 

OECE Organização Européia de Cooperação Econômica 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PEC Programa de Educação Continuada 

PFPUSP Programa de Formação de Professores da Universidade de 
São Paulo 

PNLD Plano Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação e 
Cultura do Brasil 

SBEM Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

SIPEM Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática 

UNIVESP Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

USAID United States Agency for International Development 

USP Universidade de São Paulo 

 



SUMÁRIO 

 

1   INTRODUÇÃO ................................................................................................  16 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO TEMA DE INQUÉRITO E APRESENTAÇÃO 
DA QUESTÃO DE PESQUISA...............................................................  16 

1.2 PERCURSO DA PESQUISA..................................................................  22 

2   A BUSCA DE UMA BASE COMUM PARA ANÁLISE DO PROJETO 
CURRICULAR DA ESCOLA E DO PROJETO CURRICULAR DAS 
LICENCIATURAS  EM MATEMÁTICA..........................................................  25 

2.1 UMA VISÃO DE MUNDO E A BUSCA POR UM ENTENDIMENTO 
SOBRE FINS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ATUAL..........................  27 

2.1.1 Visão de mundo ..........................................................................  27 

2.1.2 Um referencial para os fins da Educação Matemática: uma 
base para o enfoque cultural.......................................................  34 

2.1.2.1 A finalidade formativa ..................................................  34 

2.1.2.2 A finalidade social........................................................  35 

2.1.2.3 A finalidade política......................................................  36 

2.1.2.3 A finalidade cultural .....................................................  37 

2.2 A ENCULTURAÇÃO MATEMÁTICA ......................................................  38 

2.2.1 Enculturação e aculturação.........................................................  40 

2.2.2 A adoção de uma perspectiva cultural ........................................  41 

2.3 DIMENSÃO CULTURAL, DIMENSÃO SOCIAL E AS ATIVIDADES 
MATEMÁTICAS......................................................................................  42 

2.3.1 A atividade de contagem.............................................................  44 

2.3.2 A atividade de medição...............................................................  45 

2.3.3 A atividade de localização...........................................................  45 

2.3.4 A atividade de desenho/modelagem...........................................  46 

2.3.5 A atividade de jogos e brincadeiras ............................................  46 

2.3.6 A atividade de explicação ...........................................................  47 

2.4 VALORES DO SABER MATEMÁTICO COMO COMPONENTE 
CULTURAL.............................................................................................  48 

2.4.1 O valor racionalismo ...................................................................  49 



2.4.2 O valor objetivismo......................................................................  50 

2.4.3 O valor controle...........................................................................  51 

2.4.4 O valor progresso........................................................................  52 

2.4.5 O valor transparência..................................................................  52 

2.4.6 O valor mistério ...........................................................................  53 

2.5 DESEQUILÍBRIO ENTRE OS VALORES E OS PROBLEMAS DA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ATUAL ......................................................  54 

2.6 PRINCÍPIOS PARA A “ENCULTURAÇÃO MATEMÁTICA” ...................  59 

2.6.1 O princípio da representatividade ...............................................  60 

2.6.2 O princípio da acessibilidade ......................................................  60 

2.6.3 O princípio do poder explicativo ..................................................  61 

2.6.4 O princípio da visão ampla e elementar......................................  62 

2.6.5 O princípio da formalização com significado (e a distinção entre 
a Matemática Escolar e a Matemática Científica) .......................  63 

2.7 RECAPITULANDO IDEIAS ....................................................................  67 

3   UMA CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO BRASIL  E 
IDENTIFICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE UMA  ABORDAGEM CULTURAL ..  70 

3.1 DISCUSSÕES SOBRE A PERTINÊNCIA DE UM CURRÍCULO 
NACIONAL ÚNICO.................................................................................  70 

3.2 TENDÊNCIAS CURRICULARES ESCOLARES RECENTES NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA ...................................................................  72 

3.3 UMA ANÁLISE DE PROPOSTAS CURRICULARES ATUAIS ...............  88 

3.3.1 Surgimento de características predominantes nos currículos 
atuais ..........................................................................................  88 

3.3.2 Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais.............................  90 

3.3.3 A proposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
de 2008. ......................................................................................  92 

3.3.4 Uma verificação dos princípios da enculturação em materiais 
didáticos concebidos com a proposta curricular da Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo de 2008..........................  96 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADERÊNCIA DOS PROJETOS 
CURRICULARES ATUAIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA AOS 
PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO ......................................................  101 

 



4   OS PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO EM UM CORPO DE SABERES 
PERTINENTES À FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES ....................  103 

4.1 A FORMAÇÃO INICIAL COMO MOMENTO PROPÍCIO PARA A 
DISSEMINAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO NO 
CORPO DE CONHECIMENTOS DO PROFESSOR..............................  103 

4.2 UM MODELO DE BASE DE CONHECIMENTOS DOS 
PROFESSORES EM SUA FORMAÇÃO INICIAL FORTALECIDA 
PELOS PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO .........................................  109 

4.2.1 O conhecimento do conteúdo .....................................................  110 

4.2.2 O conhecimento pedagógico do conteúdo..................................  117 

4.2.3 O conhecimento curricular ..........................................................  122 

4.3 A ABORDAGEM CULTURAL PROPICIANDO “ROBUSTEZ” ÀS 
BASES DE CONHECIMENTO ...............................................................  124 

4.4 RECAPITULANDO IDEIAS ....................................................................  127 

5   UM PANORAMA SOBRE AS LICENCIATURAS NO BRASIL ......................  129 

5.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL.....................................  129 

5.2 AS BASES ATUAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 
CURSOS DE LICENCIATURA...............................................................  148 

5.2.1 Um diagnóstico legal dos problemas enfrentados pelos 
programas de licenciatura no Brasil ............................................  152 

5.2.2 Avanços: A Resolução CNE/CP 01, de 2002, e seu suporte 
para uma base de conhecimentos fortalecida pelos princípios 
da enculturação...........................................................................  156 

5.2.3 Entraves à formação de professores como enculturadores em 
cursos de licenciatura .................................................................  161 

5.2.4 Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Matemática, Bacharelado e Licenciatura e a possibilidade de 
avanços em relação às premissas para formação de 
professores .................................................................................  165 

5.3 ANÁLISE DE UM PROJETO DE REFORMA DE CURSO DE 
LICENCIATURA DE UMA RECONHECIDA UNIVERSIDADE 
BRASILEIRA, APÓS A APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES LEGAIS 
ATUAIS...................................................................................................  171 

5.3.1  A interpretação da USP sobre as diretrizes legais para a 
concepção de cursos de licenciatura e alguns resultados desta 
interpretação ...............................................................................  175 



6   CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................  198 

REFERÊNCIAS....................................................................................................  207 

ANEXOS ..............................................................................................................  215 

ANEXO A – ENTREVISTA COM A PROFESSORA COORDENADORA DO 
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA USP E 
PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERUNIDADES DAS 
LICENCIATURAS DA USP ( SETEMBRO/ 2009) ..................................  215 

ANEXO B – 3:QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 
DISCIPLINAS E ATIVIDADES DO CURRÍCULO DA LICENCIATURA 
EM MATEMÁTICA ENTRE OS BLOCOS DE CONTEÚDO DO 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP E OS 
COMPONENTES COMUNS CURRICULARES DA LEGISLAÇÃO 
FEDERAL...............................................................................................  251 

 



16 

1  
 

INTRODUÇÃO 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO TEMA DE INQUÉRITO E APRESENTAÇÃO DA 

QUESTÃO DE PESQUISA 

Em artigo preparado para o I Sipem,1 com o objetivo de expor as perspectivas 

de investigações sobre o professor de Matemática e sua formação, o Professor João 

Pedro da Ponte abordou o conhecimento profissional do professor de Matemática 

ressaltando que este envolve, além do conhecimento da disciplina, do conhecimento 

didático, do conhecimento do aluno e seus processos de aprendizagem, o 

conhecimento do currículo escolar. Em relação a este último, o artigo citado ilustra-o 

como mais do que o conhecimento dos tópicos, envolvendo, além destes, o 

conhecimento das finalidades e objetivos nele implícitos, a representação de 

conceitos a serem abordados e o uso de materiais adequados. O conhecimento 

necessário para ensinar Matemática deve estar em sintonia com o que se entende 

por finalidades e objetivos do ensino da Matemática na escola, bem como com a 

concepção escolar deste saber. 

A Professora Adair Nacarato, em uma publicação de 2006, em que fez uma 

retrospectiva dos temas de pesquisa em Educação Matemática discutidos nos 

Seminários Internacionais de Pesquisa em Educação Matemática, relata que, ainda 

no I Sipem, entre os assuntos que geravam discussões em torno de pesquisas sobre 

a formação docente, estava a relação entre mudanças curriculares, saberes 

profissionais e os processos de formação. Não é nova, portanto, a preocupação de 

prover ao professor uma formação em harmonia com a concepção de Educação 

Matemática refletida no currículo escolar.  

Questões a respeito do conhecimento do professor sobre os pressupostos 

que norteiam os projetos de currículo escolar ganham ainda mais importância 

 

                                                      
1  Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, promovido pela Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), realizado em Serra Negra – São Paulo, em 
novembro de 2000. 
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quando consideramos os esforços no sentido de promover a melhoria do ensino da 

Matemática ao longo do século XX, que utilizaram o currículo escolar como 

ferramenta importante nos projetos implementados, visando as transformações 

pretendidas. Hoje, também no Brasil, os projetos de currículo não compreendem 

apenas uma mera relação de conteúdos provenientes da Matemática, como uma 

área de saber específico, como era a lista de pontos que compunham os conteúdos 

dos exames parcelados2 para ingresso nas universidades brasileiras no início do 

século XX. Além dos programas, os currículos escolares devem indicar objetivos e 

metodologias e, sobretudo, apresentar uma discussão sobre as finalidades do saber 

matemático na formação das crianças e jovens da sociedade atual. Os currículos de 

Matemática atualmente prescritos para a Educação Básica são resultado de vários 

movimentos – justificados pela busca de transformação qualitativa no ensino – que 

aconteceram ao longo da história da Educação Matemática no Brasil (conforme 

Fiorentini, 1995), que por sua vez resultaram de mudanças na Educação Básica 

geral brasileira. Os atuais cursos de Licenciatura em Matemática – criados no Brasil 

na década de 1930 com a função de prover conhecimentos específicos necessários 

a quem se prepara para ensinar Matemática – também são consequência de uma 

construção histórica, caracterizada pela confluência de várias forças socioculturais e 

políticas (CURY, 2008). 

Como últimos movimentos importantes nestes processos de construção 

histórica da Educação Matemática brasileira, temos, no que diz respeito à 

concepção curricular da escola, a publicação dos PCN3 (MEC,4 1997, 1998 e 2000), 

e, no tocante aos cursos de licenciatura, a definição de novas Diretrizes Curriculares 

para os cursos de Licenciatura em Matemática em 2001 e 2002. Quando 

observamos as relações cronológicas entre estes movimentos relevantes, 

imaginamos que as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em 

Matemática possam ter sido motivadas pelos mesmos pressupostos que resultaram 
 

                                                      
2  Criados em 1827, este exames tinham que ser eliminados, um a um, para que, de posse de todos 

os certificados de aprovação, o aluno pudesse ingressar na Universidade. O conteúdo dos 
exames era dado por uma “lista de pontos” (CUNHA, 1980). 

3  Parâmetros Curriculares Nacionais compostos por uma série de publicações do MEC, como 
segue: Referencial curricular nacional para a educação infantil – 1998; Parâmetros curriculares 
nacionais para Ensino Fundamental: Primeiro Ciclo – 1997; Parâmetros curriculares nacionais 
para Ensino Fundamental: Segundo Ciclo – 1998; Parâmetros curriculares nacionais para Ensino 
Médio – 1999; PCN + Ensino Médio – 2002. 

4  Ministério da Educação e Cultura do Brasil. 
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na elaboração dos novos PCN. No entanto, a correlação cronológica nem sempre 

implica causalidade, e, mesmo que se configure a intenção de relacionar os dois 

movimentos, restaria avaliar se o resultado corresponde à intenção. Como 

pesquisador, consideramos necessária uma análise mais acurada destes dois 

movimentos de mudanças. 

A discussão do currículo escolar brasileiro leva em conta, atualmente, as 

finalidades da Educação Matemática em uma sociedade que pretende a 

emancipação efetiva dos alunos, a eliminação das desigualdades e a consideração 

da relevância dos saberes proporcionados pela Matemática de acordo com as 

finalidades estabelecidas. A partir desta premissa é que são selecionados os 

conteúdos, acompanhados de princípios que indicam o modo como estes serão 

abordados.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 e os 

PCN (1997, 1998, 1999, 2002), elaborados na última década do século XX e anos 

iniciais do século XXI, evidenciam um deslocamento da preocupação com o 

conteúdo para a preocupação com o desenvolvimento de competências. O conteúdo 

passa então a ser um meio para atingir o desenvolvimento de competências, e, por 

isso, a forma de abordagem e o método utilizado para proporcionar aprendizagem 

são tão importantes quanto o conteúdo. 

Neste contexto, o papel e a responsabilidade do professor se ampliam diante 

da estrutura curricular da escola e, em última instância, do processo de Educação 

Matemática. A nosso ver, esta ampliação ocorre por dois motivos. 

Em primeiro lugar, porque a ampliação da concepção do currículo escolar o 

caracteriza como resultado de uma construção social complexa, de uma série de 

disputas, entraves e concessões sobre o que aprender, porque aprender e como 

aprender Matemática no ambiente formal escolar. O professor, como membro da 

sociedade, precisa se posicionar – e ser preparado para se posicionar – nesta 

construção. Assimilando as ideias de Zeichner (2003) ao defender uma prática 

crítico-reflexiva, o professor não é somente um “técnico eficiente” encarregado de 

levar a cabo orientações concebidas por outros. Para Zeichner (2003), mais do que 
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um “implementador”, o professor deve ser construtor do processo educacional, 

principalmente nas reformas5 ditas “centradas no aluno”. Ao ser concebido apenas 

como “técnico eficiente”, o papel e a importância dos professores nos processos de 

reforma são diminuídos, acarretando o distanciamento desses professores das 

discussões sobre as ideias e dos pressupostos que alicerçam o desenvolvimento do 

currículo. Esta diminuição de papel e importância é apontada por Zeichner (2003) 

como uma das causas da resistência às mudanças e da subversão destas por parte 

dos professores. 

 Em segundo lugar, porque o sucesso da forma de abordagem e dos métodos 

para proporcionar aprendizagem depende, em grande parte, da atuação do 

professor e de sua sintonia com os pressupostos que alicerçam a construção do 

currículo escolar (o que pressupõe não só o conhecimento do currículo, mas 

também de seus princípios e finalidades, como parte do corpo de conhecimentos do 

professor). 

Sendo assim, parece-nos que o projeto curricular e a preparação do professor 

são entidades que se complementam. São interdependentes num projeto social que 

tem como foco a emancipação do aluno. 

Esse tipo de preocupação com a preparação do professor perante o currículo 

escolar fica, de certa forma, evidenciado nos esforços de implementação de 

reformas que implicam novas concepções de currículo, no que diz respeito à 

preparação dos professores que já estão em exercício, no âmbito da formação 

continuada. Por exemplo, em São Paulo, nos anos de 2008 e 2009, houve 

distribuição dos cadernos destinados aos professores que trabalham na rede 

estadual, com o propósito de fornecer subsídios para que atuem conforme as 

premissas que acompanham a proposta Curricular de 2008.  

E quanto ao impacto destas mudanças relativas ao ideário de currículo 

escolar nos cursos de formação inicial de professores? A publicação das Diretrizes 

 

                                                      
5  Zeichner (2003) se refere aos movimentos de reforma educacionais (e às consequentes 

reorientações curriculares) que ocorreram em diversos países – Estados Unidos, Europa – nas 
últimas décadas do século XX e nos anos iniciais do século XXI. 
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Curriculares para a Licenciatura em 2002 seria uma evidência da preocupação em 

manter também a formação que se dá na licenciatura em sintonia com os 

pressupostos sobre os quais se erguem os projetos curriculares na escola? Mais 

que isso, seria esta publicação um esforço para construir essa formação sob os 

mesmos princípios e assumindo os fins admitidos para a Educação Matemática no 

projeto curricular das escolas?  

Diante deste cenário, uma inquietação que surge concerne à forma pela qual 

as políticas públicas atuais ligadas à formação inicial de professores (que são 

premissas básicas para a construção dos cursos de licenciatura) garantem a sintonia 

entre os saberes que esta formação proporciona, as concepções do professor sobre 

a Matemática, seu ensino e suas finalidades, e as ideias em que estão baseadas as 

propostas curriculares atuais.  

Esta inquietação leva a mais questões como: Estas reformas do currículo 

escolar e do currículo nas licenciaturas aderem a pressupostos comuns que 

norteiam o que se pensa sobre a função do saber matemático na sociedade atual? 

Elas estão em consonância com o que se entende por finalidades atuais da 

Educação Matemática? Elas se complementam? De que forma? Estes são alguns 

questionamentos que se apresentam e que delineiam um problema de pesquisa. 

Queremos frisar que a nossa preocupação com o conhecimento do 

licenciando sobre o currículo escolar vai muito além do conhecimento da grade de 

conteúdos da Escola Básica. Inclui a concepção de Shulman (1986) sobre 

conhecimento curricular, que, por sua vez, compreende o conhecimento do material 

instrucional atrelado a estes conteúdos e indicações metodológicas, e sobre as 

circunstâncias em que deve ser aplicado determinado material ou método. 

Extrapolando esta concepção, abrange a ciência relativa às finalidades e sobre o 

que se entende a respeito do papel do currículo concebido dentro da sociedade. 

Mais ainda, pensamos que toda a formação do licenciando deva objetivar a 

construção/aquisição de conhecimentos que o capacitem a trabalhar de forma a 

garantir, durante o exercício da atividade docente na Escola Básica, a presença dos 

mesmos princípios e concepções que norteiam a concepção do currículo escolar. 
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Sendo assim, motivados pelas questões apresentadas e pela nossa 

preocupação a respeito da conexão entre a formação do licenciando e os princípios 

que sustentam a concepção do currículo escolar, nos propusemos a realizar uma 

pesquisa sobre os pressupostos atuais adotados para a construção dos cursos de 

Licenciatura em Matemática (reestruturados após a resolução de 2002). 

Nossa pesquisa consiste em investigar a seguinte questão:  

As diretrizes atuais para a constituição dos cursos de Licenciatura favorecem 

a construção de uma base de conhecimentos necessária para acompanhar as ideias 

que norteiam os atuais currículos prescritos para a Educação Básica, como os PCN 

e a atual proposta curricular do Estado de São Paulo (2008)? 

 Essas “ideias que norteiam os atuais currículos prescritos” serão analisadas 

do ponto de vista das concepções que assumem a respeito do saber matemático e 

suas finalidades na Educação Básica.  

Pretendemos, com esta pesquisa, compreender e concluir se a formação 

inicial atual dos professores de Matemática trabalha a favor ou contra as 

concepções mais renovadoras sobre o ensino da Matemática na escola e o currículo 

escolar. 

Para além da própria busca por um conjunto de princípios da Educação 

Matemática, de tal forma que direcionem o currículo escolar para o atendimento das 

finalidades desta educação na sociedade atual, há a necessidade de identificar um 

conjunto de saberes a serem desenvolvidos nos cursos de licenciatura que 

incorporem e garantam a presença destes princípios na atividade de ensinar do 

professor. Esta é a “base de conhecimentos necessária” a que aludimos na nossa 

questão de pesquisa. 

Entendemos que a resposta para a questão de pesquisa apresentada pode 

servir de base para discussões mais abrangentes a respeito do processo de 

formação do professor de Matemática, bem como subsidiar estratégias de 

implementação de novos currículos nos cursos de licenciatura, quando da 
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transformação ou surgimento de novas tendências curriculares que reflitam novas 

formas de conceber a Matemática escolar. 

Para realizar esta pesquisa, utilizaremos uma base comum de princípios e 

concepções sobre a Educação Matemática e sua finalidade na educação que se 

pretende para a sociedade atual. Por isso, iniciamos nosso trabalho buscando esta 

base comum sobre a qual possam ser analisados tanto o currículo da escola como o 

conjunto de conhecimentos que as licenciaturas pretendem desenvolver na 

formação do futuro professor. 

1.2 PERCURSO DA PESQUISA 

O caráter desta pesquisa é bibliográfico. Inicialmente, há uma pesquisa no 

sentido de obter um referencial teórico que forneça um conjunto de princípios para a 

elaboração dos projetos curriculares na Escola Básica condizentes com as 

finalidades da Educação Matemática na sociedade atual. Este conjunto de princípios 

é derivado das ideias sobre o ensino de Matemática como um processo de 

“enculturação matemática”, conforme proposto por Alan Bishop (1997). Estes 

princípios, que discutiremos detalhadamente ao longo do trabalho, tratam do 

incentivo de formas de pensar, agir e sentir que são próprias da construção e 

utilização do saber matemático, e partem da premissa de que os valores ligados à 

construção do saber matemático são componentes culturais e precisam fundamentar 

o ensino da Matemática. 

A seguir, analisamos a aderência destes princípios da “enculturação” às 

atuais concepções de currículo da Educação Básica. É fato que não foi este 

conjunto de princípios o referencial explícito que fundamentou a elaboração dos 

atuais currículos prescritos, mas buscaremos defender que os princípios da 

enculturação matemática estão claramente presentes nas atuais prescrições 

curriculares, e, mais ainda, podem ser adotados como um conjunto sistematizado 

das características de um ideário implícito sobre a Educação Matemática, sobre o 

qual se construíram as prescrições curriculares atuais. Reforçamos que esta defesa 

é necessária pois não foram estes princípios da enculturação componentes 
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explícitos de um referencial teórico que fundamentou a concepção das referidas 

prescrições.  

Para verificar a aderência do conjunto de princípios da enculturação para a 

elaboração dos projetos curriculares na Escola Básica, perante as diretrizes 

curriculares atuais, inicialmente nos voltaremos a uma investigação histórica das 

tendências curriculares escolares no Brasil, a fim de entender quais foram as forças 

e ideias que nos levaram aos recentes currículos prescritos; e, depois, às leis que 

postulam estas diretrizes em nível nacional (como a LDBEN6 e os PCN),7 e, mais 

particularmente, à proposta curricular do Estado de São Paulo de 2008. 

Após esta etapa, iniciaremos a busca por outro referencial teórico relativo aos 

saberes e conhecimentos desejáveis no futuro professor, que o preparem para 

trabalhar segundo os princípios destacados. Este outro referencial se apoiará na 

base de conhecimentos para a docência, conforme proposto por Lee Shulman 

(1986). 

Para estudar a adequação das diretrizes para a formação de professores de 

Matemática da Educação Básica a um referencial de saberes que os capacite a 

trabalhar de forma condizente com princípios que alicerçam os projetos curriculares, 

a pesquisa bibliográfica se voltará novamente: primeiro a uma investigação da 

história da formação de professores no Brasil e dos fatores que determinaram suas 

transformações e, segundo, às leis, decretos, resoluções e pareceres do MEC para 

a formação de professores que atuarão na Educação Básica. 

Por entender que a forma como as instituições de ensino interpretam a 

legislação e o conjunto de ideias que ela compreende é determinante para a 

caracterização do curso de formação de professores que será posto em prática, 

vimos a necessidade de agregar ao trabalho uma investigação sobre como 

realizaram a interpretação e a apropriação destas ideias para iniciar o processo de 

reestruturação de um curso de licenciatura. Para isso, realizamos uma entrevista 

semiestruturada com a coordenadora do conceituado curso de licenciatura do 

 

                                                      
6  Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
7  Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP), e 

também a análise de documento decorrente desta interpretação elaborado pela 

Universidade, para conduzir a reformulação de seus cursos de formação de 

professores. Esta investigação objetiva complementar a análise sobre a relação 

entre o conjunto de saberes propiciado pela formação inicial e a tendência curricular 

atual. Não se trata de um estudo de caso de como ocorreu todo um processo de 

reformulação de um curso de licenciatura, e sim de colher e analisar um relato de 

como se manifesta o entendimento das atuais diretrizes legais para os cursos de 

formação de professores nas licenciaturas e quais são os pressupostos adotados a 

partir deste entendimento para a ação de transformação do curso. Também não há a 

intenção de generalizar o que ocorre na Universidade de São Paulo – em termos de 

interpretação das diretrizes a pressupostos adotados – para a grande maioria dos 

cursos de licenciatura do País. O objetivo é examinar um relato, e a significância 

deste reside no fato de considerar que, dada a tradição da Universidade estudada e 

de seu curso de licenciatura, o entendimento e as soluções adotadas por ela têm 

interesse especial aos leitores que procurarem este trabalho como subsídio para 

possíveis mudanças em outros programas de formação de professores de 

Matemática.  

Por fim, e caminhando no sentido de responder à questão de pesquisa, com a 

análise baseada nas diretrizes legais e na identificação dos pressupostos que 

favoreceram as alterações no projeto do curso de licenciatura de uma influente 

universidade pública brasileira, apresentaremos algumas conclusões sobre se e 

como os pressupostos legais que fundamentam a preparação inicial de professores 

de Matemática para a Escola Básica garantem ao futuro professor cursos que lhe 

proverão saberes que o capacitem a trabalhar em consonância com pressupostos 

utilizados para o ensino de Matemática na Escola Básica. Também indicaremos 

sugestões no sentido de contribuir para reforçar os pressupostos assumidos na 

formulação dos programas de formação inicial de professores de Matemática a fim 

de melhorar as condições para que alcancemos a concretização dos ideais que 

norteiam a Educação Matemática Escolar atual. 
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2  
 

A BUSCA DE UMA BASE COMUM PARA ANÁLISE DO PROJETO CURRICULAR 
DA ESCOLA E DO PROJETO CURRICULAR DAS LICENCIATURAS  

EM MATEMÁTICA 

Para fazer uma comparação entre os pressupostos que regem as estruturas 

dos atuais cursos de licenciatura no Brasil e os pressupostos que fundamentam 

diversos currículos prescritos, optamos por não comparar diretamente uns com os 

outros. Isto porque poderíamos, na nossa avaliação, constatar uma unidade de 

propósito entre os projetos nas licenciaturas e o currículo escolar, mas estes 

propósitos poderiam estar discordantes da necessidade em relação ao ensino de 

Matemática na sociedade atual.  

Além de “caminharem na mesma direção”, é necessário que os dois (projetos 

de cursos de licenciatura e currículo escolar prescrito) “caminhem na direção 

correta”. Por “direção correta” entendemos ser um caminho que propicie condições 

para um processo educacional emancipador que tenha como finalidades aquelas 

previstas na atual Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/1996 

(BRASIL, 1996): o aprimoramento do educando como ser humano, sua formação 

ética por meio da aquisição de conhecimentos e habilidades e da formação de 

atitudes e valores, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu 

pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento 

de competências para continuar seu aprendizado (artigos 32 e 35). 

Escolhemos comparar tanto as concepções sobre a base de conhecimentos 

que determinam a estrutura dos atuais cursos de licenciatura quanto as concepções 

sobre o atual currículo escolar de Matemática aos referenciais teóricos ligados a 

princípios comuns que derivam do que se entende por finalidades da Educação 

Matemática atual, que, como defenderemos, são os princípios para a “enculturação 

matemática”.  

Assim, buscamos antes refletir sobre as finalidades do ensino de Matemática 

que sejam “consensuais na sociedade atual” (indicadas na produção acadêmica de 

pesquisadores em Educação Matemática), e, apoiados nelas, adotar um referencial 
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de princípios sobre os quais este ensino deva ocorrer na Escola Básica. Identificar 

que esse conjunto de princípios norteia a concepção do currículo escolar atualmente 

prescrito seria importante para conduzir a concepção do corpo de saberes a ser 

obtido nos cursos de licenciatura em Matemática. Assinalamos que, inicialmente, 

não foi este conjunto de princípios que guiou explicitamente a elaboração das 

diretrizes curriculares atuais, portanto, faz-se necessária a identificação destes 

princípios com o conjunto de aspirações que podemos explicitar nestas diretrizes. 

Logo, a busca por estes princípios, por mostrar que eles sintetizam as ideias 

que fundamentam os atuais currículos prescritos, e por uma base de conhecimentos 

da docência que levem em conta estes mesmos princípios, configurar-se-á num 

grande referencial teórico deste trabalho, que terá por fundamento o chamado 

“enfoque cultural” para a Educação Matemática na Escola Básica, justamente por 

acreditar (como defenderemos adiante) que este “enfoque cultural” se ajusta (e 

mesmo deriva) nas finalidades atuais do ensino de Matemática na Escola Básica.  

Enfatizamos novamente que os princípios aos quais fazemos menção – 

nomeadamente os princípios da enculturação – não foram explicitamente utilizados 

como referencial para a elaboração dos atuais parâmetros e diretrizes curriculares 

para a Matemática na Escola Básica. Buscaremos mostrar que há um ideário 

subjacente a estas diretrizes que pode ser sistematizado a partir deste conjunto de 

princípios.  

Como o foco do trabalho é o processo de formação inicial do professor de 

Matemática, estes princípios comuns foram analisados segundo um conjunto de 

saberes que se pretende construir nos cursos de licenciatura em Matemática, de 

acordo com as diretrizes oficiais para a concepção destes cursos. A análise desta 

base de saberes será amparada por um referencial teórico para o conjunto de 

saberes necessários ao futuro professor de Matemática proposto por Shulman 

(1986). A intenção é verificar quais são os impactos da adoção do enfoque cultural 

sobre a base de conhecimentos proposta por Shulman (1986), e, ademais, poder 

usá-la como referencial para estudar as premissas para os atuais cursos de 

licenciatura. 
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Em vez de adotar simplesmente um conjunto de finalidades, preferimos 

explicitar uma visão de mundo que torne coerente o conjunto de finalidades 

escolhidas e que, por fim, justifique a adoção do chamado enfoque cultural. 

2.1 UMA VISÃO DE MUNDO E A BUSCA POR UM ENTENDIMENTO SOBRE 

FINS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ATUAL 

2.1.1 Visão de mundo 

A segunda metade do século XIX marca o início da chamada segunda fase da 

Revolução Industrial,8 na qual a fusão do capital industrial com o bancário marca um 

período de forte crescimento do setor fabril e a expansão do capitalismo mundial, o 

surgimento das grandes empresas e dos monopólios capitalistas (LUGLIO, 2007). É o 

período de “consolidação do modo capitalista de produção” (PAVANELLO, 1989, p. 

51). A riqueza, antes ligada à posse de terras, passa a se associar à capacidade de 

produção. Conforme Pavanello (1989), a expansão das indústrias passa a exigir dos 

trabalhadores uma escolarização mínima para se adaptarem aos novos meios de 

produção. Fica caracterizado, portanto, o vínculo entre a escola e as necessidades 

de desenvolvimento econômico, dado que, internacionalmente, desde a segunda 

metade do século XIX a sociedade industrial demandava mudanças nos processos 

de ensino, impulsionadas tanto pela própria necessidade de produção quanto pela 

importância de fomentar o consumo para os bens que são produzidos (ROMANELLI, 

2005).  

Ao olharmos para a história brasileira recente, vemos que o século XX foi 

marcado por enormes e rápidas mudanças políticas e sociais movidas 

principalmente pelas necessidades econômicas, conforme aborda Romanelli (2005).  

A Revolução Industrial, embora de caráter mundial, não atingiu todos os 

países ao mesmo tempo e da mesma forma. No Brasil, até o final da década de 

1930, o poder econômico estava fortemente ligado à posse de territórios, uma vez 

 

                                                      
8  Conforme Hobsbawn (2001, apud LUGLIO, 2007), a primeira fase da Revolução Industrial se situa 

entre 1760 e 1860, tendo como país sede a Inglaterra. Após 1860, as relações capitalistas se 
intensificam marcando uma segunda fase da revolução, que inicia um século antes. 



28 

que a economia ainda era basicamente agrária e extrativista. Foi a Revolução de 

1930 que representou a intensificação do capitalismo industrial brasileiro 

(ROMANELLI, 2005). O capital passava a se associar à capacidade de produção e 

impulsionava os investimentos nos setores industriais, mas não necessariamente 

nos campos científicos e tecnológicos visto que, como salienta Romanelli (2005), o 

desenvolvimento industrial foi estimulado por uma demanda potencial do mercado 

interno brasileiro que o sustentou desde a década de 1930 até a de 1960, e não era 

necessário que inovações tecnológicas surgissem para gerar demanda de consumo. 

Ou seja, o progresso tecnológico não era o fator dinâmico do desenvolvimento 

econômico (ROMANELLI, 2005).  

Romanelli (2005) menciona que, a partir da década de 1960, com a saturação 

do mercado interno nacional, delineia-se uma crise interna e surge no Brasil “a 

necessidade de reorientar o processo civilizatório brasileiro, no sentido de sua 

introdução definitiva na civilização urbano-industrial do mundo ocidental” (p. 58). 

Entretanto, esta “civilização urbano-industrial do mundo ocidental” na mesma época 

vivia mais uma fase de transição. 

Maués (2003) analisa esta fase de transição e afirma que “o mundo tem 

sofrido profundas mudanças em todas as esferas, sobretudo a partir dos anos 1970 

do século XX” (p. 90), e que “essas transformações ocorrem em diferentes setores 

da vida, quer seja o político, o econômico ou o social” (p. 90). Segundo Maués 

(2003), 

As mudanças que ocorreram na estrutura da sociedade, principalmente no 
processo de trabalho, com a introdução de novas tecnologias e com o 
esgotamento do fordismo, que dominou o mundo por um século, passaram 
a exigir a formação de um outro trabalhador, mais flexível, eficiente e 
polivalente. A escola que preparou o trabalhador para um processo de 
trabalho assentado no paradigma industrial – o fordismo –, com a rígida 
separação entre a concepção do trabalho e a execução padronizada das 
tarefas, deixou de atender às demandas de uma nova etapa do capital 
(MAUÉS, 2003, p. 91). 

Rapidamente, e graças ao avanço da ciência e da tecnologia, a era industrial 

cedeu lugar à “era do conhecimento”, e o poder econômico passou a se associar ao 

domínio do “conhecimento” mais do que à capacidade de produção (MAUÉS, 2003).  
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Hargreaves (1994) também examina este contexto e conclui que se está vivendo 

a transição entre a “modernidade” e a “pós-modernidade”, o que seria o ponto de 

transição da “era industrial” para “era do conhecimento”, conforme abordado por 

Lastres, Albagli, Lemos e Legey (2002).  

Consoante Hargreaves (1994), a modernidade – característica da “era 

industrial” – está direcionada pela crença no progresso científico e no fato de o ser 

humano ter adquirido a capacidade (por meio da ciência e da tecnologia) de 

controlar a natureza a seu favor. Ela é caracterizada pela economia baseada na 

produção industrial com foco na produtividade e na rentabilidade, e, do ponto de 

vista político e organizacional, é marcada pela centralização do controle decisório e 

pela burocracia que se organiza em torno de estruturas hierárquicas e “segmentada 

em divisões de competência técnica” (HARGREAVES, 1994, p. 9). A modernidade é 

um tempo “seguro”, pois está fundamentada em pilares como o controle e a 

previsibilidade, que atribuem à dimensão pessoal da sociedade uma 

“impessoalidade racional” que, em última instância, desencadeia um 

“desencantamento” em relação à dimensão pessoal, visto que tudo é previsível e 

bem regrado, deixando pouco espaço para a emoção da surpresa e da necessidade 

de reação ao “imprevisto”. 

Por seu turno, a pós-modernidade, ainda segundo Hargreaves (1994), é uma 

condição da sociedade caracterizada por princípios distintos daqueles que 

norteavam a modernidade. Nela não há o conforto das “certezas” e da 

“previsibilidade”, tanto científica quanto ideológica, em virtude da imensa quantidade 

de informações compartilhadas em escala mundial e que se disseminam de modo 

mais rápido e menos profundo. Este compartilhamento de informações derruba 

pilares ideológicos das sociedades e permite às pessoas perceberem a possibilidade 

de viver sob outros pressupostos ideológicos. As certezas científicas caem por terra 

na medida em que, a cada dia, novas descobertas vêm derrubar – ou pôr 

seriamente em dúvida – verdades que até então eram irrefutáveis. Na economia, a 

pós-modernidade é marcada pelo declínio do sistema industrial tradicional (MAUÉS, 

2003), e o sucesso está ligado à capacidade de responder com criatividade às 

demandas da sociedade (HARGREAVES, 1994). O software é mais valioso do que o 

hardware. A capacidade de pensar de forma ampla e de tomar decisões é o que 
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determina o sucesso das corporações, e não somente sua capacidade de produção. 

Do ponto de vista político e organizacional, o que se vê é o declínio das estruturas 

hierarquizadas e a criação de estruturas em que o poder decisório é mais dinâmico e 

descentralizado. Há um enfraquecimento da “especialização”, uma vez que os 

papéis dos profissionais deixam de ser tão bem definidos quanto na modernidade, e 

passa-se a requerer desses profissionais certa “polivalência” (MAUÉS, 2003). A pós-

modernidade é o tempo dos problemas e das oportunidades imprevisíveis, e por isso 

reanima a dimensão pessoal, visto que são as pessoas que fazem a diferença (no 

sentido de lidar com a imprevisibilidade melhor do que máquinas ou programas de 

computador). 

Se, numa dimensão mundial, a era “agrícola” durou alguns milênios, a 

chamada era do “capitalismo industrial” (ou a modernidade) cedeu lugar à “era do 

conhecimento” (ou à pós-modernidade) em apenas um século. Hargreaves (1994) 

informa que a condição pós-moderna começa a se delinear por volta de 1960. 

Sendo assim, acreditamos que esta condição pós-moderna é tão recente que ainda 

não foi completamente entendida em toda a sua complexidade, dado que envolve 

desde a globalização, acelerada pela tecnologia e pela incrível velocidade de 

comunicação, até novas concepções sobre valoração econômica de bens, ideias e 

pessoas. Na sociedade do “conhecimento”, mais do que a posse de terras ou a 

posse de máquinas, é a aquisição e o cultivo de profissionais dinâmicos, flexíveis, 

criativos e pró-ativos que está norteando o sucesso econômico. Segundo essa visão 

de mundo, nesta sociedade pós-moderna o valor está nas pessoas, uma vez que 

pessoas “preparadas” têm a capacidade de ler e interpretar este novo mundo (“era 

do conhecimento”), que pode ser cheio de oportunidades, embora seja muito mais 

imprevisível e complexo do que o mundo seguro e previsível das eras agrária e 

industrial.  

Mas o que significa estar “preparado” para esta nova “era do conhecimento”? 

Dadas as características da pós-modernidade, consideramos que este preparo 

implica uma formação que propicie às pessoas o dinamismo e a criatividade que a 

sociedade pós-moderna pede. Neste sentido, não há como dissociar esta “era do 

conhecimento” da instituição escola (MAUÉS, 2003), que cresceu em tamanho no 

Brasil a partir da primeira metade do século XX (referimo-nos ao crescimento do 
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número de escolas e à massificação do Ensino Básico), mas nem sempre foi capaz 

de conciliar as exigências que lhe eram feitas a partir de condicionantes 

econômicos, políticos e sociais (ROMANELLI, 2005).  

De certa forma, segundo avaliação de Hargreaves (1994), a escola, em 

âmbito mundial, não acompanhou a evolução conceitual da sociedade provocada 

pela transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento (ou da 

modernidade para a pós-modernidade). Neste sentido, Hargreaves (1994) observa 

que  

[...] as escolas secundárias9 constituem os símbolos e os sintomas 
primordiais da modernidade. A sua grande dimensão, os seus padrões de 
especialização, a sua complexidade burocrática, o seu fracasso persistente 
em cativar as emoções e as motivações de muitos de seus alunos e de um 
número considerável de professores [...] são apenas algumas das maneiras 
através das quais os princípios da modernidade se exprimem na prática da 
educação secundária (HARGREAVES, 1994, p. 10). 

Além de Hargreaves (1994), apoiamo-nos também nas ideias de Imbernón 

(2006), e observamos que a Escola Básica10 passou a fazer “mais” (no sentido da 

ampliação de sua abrangência, que, mesmo assim, no caso do Brasil sempre foi 

aquém da demanda), porém continuou fazendo “mais do mesmo” no sentido de que 

não mudou por completo seus padrões de ação, preservando um modelo secular de 

atuação que, pelo menos no Brasil, contribuiu ao longo do século XX para segregar 

camadas sociais (ROMANELLI, 2005). Os avanços científicos e tecnológicos (que 

caracterizam tão fortemente a modernidade) somente foram implementados pelos 

poucos que se sobressaíam em um sistema de ensino bastante seletivo, visto que 

esta escola (e nela, principalmente o ensino da Matemática) se caracterizou como 

instrumento de seletividade (ROMANELLI, 2005). 

 

                                                      
9  Hargreaves realizou suas pesquisas sobre a necessidade de mudança requerida pela pós-

modernidade em vários países da Europa e nos EUA, sem contemplar países latino-americanos. 
Consideramos, porém, que esta citação se ajusta perfeitamente à realidade do Brasil. Entenda-se 
aqui que as escolas secundárias são as que tratam do ensino dos alunos de uma faixa de 
aproximadamente dos 10 aos 17 anos, em que os alunos dos cursos de licenciatura em 
Matemática atuam como professores. 

10  Estamos entendendo como Escola Básica todo o ensino que precede a Universidade (no Brasil 
costuma-se usar a expressão Educação Básica para designar os níveis de Ensino Fundamental e 
Médio que envolvem alunos desde os 6 até os 17 anos). 
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Imbernón (2006) faz alusão a uma “sociedade da informação”, que 

interpretamos como a “era do conhecimento” à qual Lastres, Albagli, Lemos e Legey 

(2002) se referem, e explicita que esta chamada “sociedade da informação” é um 

mito que deixa muitas pessoas desinformadas, acumulando nas mãos de poucos um 

conhecimento privilegiado. Ele conclui que a instituição educativa do século XXI 

precisa se distanciar dos atuais enfoques funcionalistas, tecnológicos e 

burocratizantes de qualidade.  

Os autores referenciados apontam que a sociedade influenciada por diretrizes 

econômicas (fundada na valoração econômica do conhecimento) está em processo 

de mudanças, as quais podem ser percebidas tanto na implementação de novas 

ferramentas no cotidiano das pessoas quanto nas suas formas de agir, sentir, 

pensar e valorar. É uma mudança com fortes implicações culturais e que amplia a 

abrangência da demanda social por educação. No entanto, a instituição escola 

brasileira, notadamente nomeada como disseminadora da cultura para as novas 

gerações, tem encontrado dificuldades em atender às demandas sociais, quando 

com estas concorrem fatores políticos e econômicos (ROMANELLI, 2005). A 

Matemática, como um campo específico do saber que é trabalhado na escola, não é 

exceção neste cenário.  

Se o processo de ensino tem muitas dificuldades para acompanhar as 

mudanças que estão sendo impostas nesta transição da modernidade para a pós-

modernidade, um fato positivo é que as pessoas que debatem sobre educação não 

estão alheias a esta necessidade, e os movimentos de reforma do projeto curricular 

em Matemática de vários países mostram a preocupação em atacar os empecilhos. 

Pensamos que a “era do conhecimento” exige mudanças na forma como a 

sociedade concebe o saber matemático, levando a avaliação da importância desse 

saber para além dos objetivos imediatos esperados com seu aprendizado, como a 

capacidade de “computar” e o domínio de algum nível formal da linguagem 

matemática, que são característicos das exigências da modernidade. 

Especialmente no que diz respeito à Educação Matemática, acreditamos que 

ela é responsável por promover um importante tipo de conhecimento e, ainda, uma 

atitude significativa. Adiante, discutimos que a construção do conhecimento 
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matemático é alicerçada por uma série de valores (característicos da cultura 

matemática) relevantes de serem absorvidos pelos nossos jovens, uma vez que o 

objetivo (do ponto de vista pós-moderno) é prover-lhes uma formação integral que 

lhes favoreça o desenvolvimento de diversos tipos de pensamento e atitudes, bem 

como novas concepções sobre o que significa conhecimento (nesta “era do 

conhecimento”). 

Tomando por base as ideias de Bishop (1997), argumentamos que a escola 

da modernidade apresenta a Matemática como uma forma objetiva de “fazer”, 

enquanto o contexto mais amplo requerido pela pós-modernidade assume a 

Matemática como uma poderosa forma de “conhecer”. Apoiados nas reflexões de 

Bishop (1997), consideramos que os saberes requeridos por esta “sociedade do 

conhecimento” não se resumem somente a domínio de técnicas e algoritmos que 

nos permitam alguma computação ou conhecimento de como operar máquinas e 

softwares autômatos em computadores, mas contribuem para construir novas 

maneiras de pensar, encadear ideias, avaliar e validar conclusões. Estas maneiras 

de “pensar, encadear ideias e validar conclusões” podem – e particularmente 

acreditamos que “devem” – ser foco de trabalho na Educação Matemática atual.  

Imbernón (2006) conclui que a sociedade atual (ou pós-moderna) demanda 

que a educação envolva “aspectos éticos, coletivos, comunicativos, 

comportamentais e emocionais” (p. 11), visando à democratização do conhecimento 

e à formação de futuros cidadãos. Estes aspectos estão, de certo modo, 

relacionados aos valores da cultura que se pretende perpetuar, e o processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática também pode envolver a rica bagagem 

cultural associada ao desenvolvimento do saber matemático, com os valores 

inerentes a este saber incluídos neste conjunto de “aspectos éticos, coletivos, 

comunicativos, comportamentais e emocionais”, que a educação deve proporcionar. 

Teremos assim um meio de atingir a meta de uma Educação Matemática mais 

abrangente no sentido de “formar integralmente pessoas”, e não somente prover-

lhes conhecimento suficiente para que possam realizar alguma “computação 

matemática” no seu dia a dia, ou para ingresso em uma universidade concorrida. 
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Diante desta visão sobre a relação entre as mudanças vertiginosas e em 

escala global que estamos vivendo e o papel da Educação Matemática, julgamos 

necessário fundamentar melhor o que entendemos por “fins e objetivos” da 

Educação Matemática, nesta sociedade atual (pós-moderna). Esta fundamentação é 

necessária para que se possa sugerir um tipo de enfoque na Educação Matemática 

que esteja a serviço e sintonizado com o que Lastres, Albagli, Lemos e Legey (2002) 

chamam de “era do conhecimento”. Esta fundamentação é o que apresentamos a 

seguir. 

2.1.2 Um referencial para os fins da Educação Matemática: uma base para o 

enfoque cultural 

As finalidades da Educação Matemática e seu papel na formação de pessoas 

preparadas para a sociedade “pós-moderna” podem ser entendidos sob diferentes 

perspectivas. Adotaremos um conjunto de finalidades resultantes das considerações 

de Rico (1997) sobre os objetivos da Educação Matemática, por entender que eles 

estão adequados às necessidades formativas da “era do conhecimento”. 

O artigo de Rico (1997), após considerar vários pontos de vista sobre as 

finalidades da Educação Matemática, identifica quatro grandes fins: formativo, social, 

político e cultural. 

2.1.2.1 A finalidade formativa 

Uma primeira finalidade, e talvez a mais frequentemente associada ao ensino 

da Matemática (MACHADO, 1998, p.17), é a “finalidade formativa ou educativa” que se 

baseia no fato de que a Matemática desenvolve um ferramental intelectual potente 

na medida em que proporciona a aquisição de capacidades, principalmente 

cognitivas, bastante gerais.  

Esta finalidade está ligada ao desenvolvimento do pensamento do aluno no 

que diz respeito à sua capacidade de determinar fatos, estabelecer relações, deduzir 

consequências, abstrair, identificar e solucionar problemas e se comunicar por meio 

de uma nova linguagem. No entanto, esta meta “formativa” não está relacionada 
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apenas ao desenvolvimento cognitivo, mas também ao uso das atividades 

matemáticas como estímulo ao trabalho colaborativo, ao exercício da crítica, à 

participação e colaboração, à discussão e defesa das próprias ideias, à capacidade 

de tomar decisões e à apreciação de soluções criativas que combinem eficácia e 

elegância (ou beleza). Observamos que estas são características fortemente 

requeridas aos profissionais da “era do conhecimento”, mais do que eram talvez 

necessárias na “era industrial”.  

Conforme assinalado por Rico (1997), vemos que esta finalidade formativa é 

bastante ampla, e fica mais clara quando a Matemática é concebida como forma de 

pensamento aberto (que de fato é) e fonte rica de situações com espaço para a 

criatividade, cujo exercício desenvolve pessoas desde que se respeitem o ritmo e a 

autonomia de cada um. Rico (1997) assinala ainda que, além de rica fonte de 

situações para mobilizar conhecimento, a Matemática serve de estímulo à 

gratificação por esforços individuais e proporciona a satisfação pessoal por um 

trabalho bem feito. Se aceitarmos de fato o aspecto formativo como uma das 

finalidades da Educação Matemática, dada a sua amplitude, também deve ser amplo 

o conjunto de saberes de que dispõe o professor, para, articulado com o currículo, 

abordar o saber matemático junto aos alunos de forma a atender a este fim. 

2.1.2.2 A finalidade social 

Uma segunda finalidade é a social, que parte do princípio de que a 

Matemática é uma forma de comunicação entre pessoas, que permite, além de 

comunicar, também interpretar, conjecturar, predizer e obter subsídios para a 

tomada de decisões. Os sistemas de ensino se preocupam com o fato de que as 

novas gerações sejam iniciadas nos recursos (e linguagem) matemáticos utilizados 

socialmente (ler números e contar, ler a hora, pagar contas e dar troco, medir, 

compreender tabelas e gráficos e realizar cálculos baseados nas informações neles 

contidas).  

É a finalidade social que atribui ao ensino da Matemática a função de 

proporcionar ao cidadão comum as ferramentas básicas para o convívio social, entre 

as quais está colaborar para que este cidadão tenha qualificação profissional 
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adequada às necessidades do mercado de trabalho. Entretanto, conforme alega 

Rico (1997), resumir as finalidades da Educação Matemática a finalidades de caráter 

utilitário não esgota todos os propósitos sociais desta educação. Isto porque na 

sociedade pós-moderna as expectativas em relação aos profissionais vão além da 

demonstração de racionalidade técnica e do domínio de formas de “fazer”. Espera-

se dos profissionais que eles saibam avaliar também “o que fazer” em cada 

situação, e qual a melhor “forma de fazer”, bem como de que sejam capazes de criar 

e desenvolver “novas formas de fazer”. 

Entre estas finalidades sociais estão também o incentivo à formação de 

matemáticos para a ciência da Matemática e o desenvolvimento do trabalho 

científico para a identificação e solução de problemas (o que promove o 

desenvolvimento das sociedades). 

2.1.2.3 A finalidade política 

Muito próxima à finalidade social, Rico (1997) enuncia uma finalidade política 

da Educação Matemática relativa à difusão de valores democráticos e de integração 

social por meio desta educação. É a finalidade política do ensino da Matemática que 

gera a preocupação de que as finalidades formativa e social sejam estendidas a 

todos os membros da sociedade, ou seja, a preocupação de que este ensino não 

seja seletivo ou discriminativo, mas inclusivo (no sentido de ser “para todos”).  

Pavanello (1989) aborda também a questão sobre o ensino da Matemática 

em função de qualidades e habilidades que se pretenda que os alunos desenvolvam 

ou não, que estão profundamente vinculadas com a finalidade política do ensino de 

Matemática. Neste sentido, ela faz questionamentos em torno das habilidades que o 

ensino de geometria pode ajudar a desenvolver, e, mais ainda, para quem o 

desenvolvimento (ou não) destas habilidades realmente interessa: 

Se o trabalho, na álgebra, pode conduzir, de fato, à execução de operações 
mecanicamente, dado que as transformações algébricas são determinadas 
unicamente por um sistema de leis formais que dizem o que é ou não 
autorizado – enquanto o trabalho na geometria pode conduzir à análise de 
fatos e de relações, estabelecendo relações entre eles e deduzindo, a partir 
daí novos fatos e novas relações – a pergunta que se apresenta é: a quem 
interessa um indivíduo acostumado a operar sem questionamento sobre 
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regras pré-estabelecidas, a quem basta saber que se pode fazer isto e não 
aquilo, sem questionar o que faz? Certamente isto não interessa ao aluno, 
que se vê privado, assim, da oportunidade de desenvolver outros processos 
de pensamento (PAVANELLO, 1989, p. 98). 

Além do “direcionamento” das capacidades que se deseja que os alunos 

desenvolvam ou não, há mais um aspecto de natureza política que devemos 

considerar ao ensinar Matemática. Ele está relacionado ao fato de que a Matemática 

lida com modelos e resolução de problemas, que carregam implicitamente decisões 

de ordem ética e moral no seu desenvolvimento. Estes modelos acabam por se 

refletir em soluções tecnológicas que afetam a vida de toda a sociedade. Por isso, a 

finalidade política da Educação Matemática também se ocupa do fato de que é 

necessária uma atitude reflexiva sobre os desenvolvimentos do (e que ocorrem em 

consequência do) conhecimento matemático, no sentido de investigar decisões e 

opções que foram tomadas, além dos interesses que estão por trás delas. Por 

exemplo, para que esta atitude tenha lugar, os alunos devem ser postos a par de 

exemplos de aplicações tecnológicas do conhecimento matemático que estão 

recebendo, bem como de sua potencial aplicação, visto que isto acomete, ou pode 

acometer, a vida de toda a sociedade.  

2.1.2.3 A finalidade cultural 

A quarta finalidade apontada por Rico (1997) é a finalidade cultural da Educação 

Matemática, baseada no fato de que o conhecimento matemático é parte de um 

conhecimento cultural maior e, portanto, não pode estar isolado de uma dimensão 

cultural. Rico (1997) cita Mead (1985) quando afirma que a educação “é um processo 

mediante o qual um indivíduo em formação é iniciado na herança cultural que lhe 

corresponde”, e, sendo assim, a finalidade cultural está dada. Nas palavras de Rico: 

O caráter histórico e “dependente das circunstâncias” do conhecimento 
matemático, e sua consideração como um conjunto de práticas e relações 
conceituais ligadas a um contexto social e histórico concreto [...], reafirmam 
a dimensão cultural que se deve contemplar cuidadosamente entre as 
finalidades da educação matemática (RICO, 1997, p.11 – tradução nossa).11 

 

                                                      
11  Texto original: “El carácter histórico y contingente del conocimiento matemático; su consideración 

como un cuerpo de prácticas y realizaciones conceptuales ligadas a un contexto social e histórico 
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Observamos que neste delicado período de transição da modernidade para a 

pós-modernidade esta finalidade cultural é especialmente importante, uma vez que 

mudanças efetivas se refletem na dimensão cultural de uma sociedade, ao mesmo 

tempo em que são provocadas por ela. 

Além do mais, a nosso ver, esta finalidade cultural não só é mais ampla do 

que as três finalidades anteriores, mas as suporta, dando-lhes sentido. Qualquer 

finalidade para a educação – seja ela formativa, social ou política – se apoia em 

valores e concepções que são dados pela herança cultural das sociedades. A pós-

modernidade impõe novos princípios, que mudam concepções e valores culturais, 

que, por sua vez, determinam o que é ou não relevante para as sociedades. 

Conforme Rico (1997), a educação formal dada pela escola é um importante modo 

pelo qual cada geração transmite às gerações posteriores suas linhas culturais 

básicas, e, portanto, qualquer projeto educativo geral deve fazer referência a um 

sistema de valores (herança cultural) que serão a base para: considerar os tipos de 

saberes e habilidades relevantes (finalidade formativa); considerar a prática social 

em que se insere a instituição escola (finalidade social); bem como para a reflexão 

sobre fundamentos éticos e implicações políticas relacionadas ao projeto 

educacional (finalidade política). 

2.2 A ENCULTURAÇÃO MATEMÁTICA 

Estamos de acordo com as ideias de Bishop (1997) quando afirma que da 

cultura também faz parte o conhecimento matemático, que deve ser transmitido em 

toda a sua plenitude para a nova geração, carregando os valores específicos sobre 

os quais este conhecimento se construiu. Defendemos que estes valores específicos 

(que detalharemos no item 2.4), sobre os quais se construiu o edifício do saber 

matemático e que são componentes culturais (de certa forma não valorizados na 

“modernidade”), são imprescindíveis na formação de pessoas para a era pós-

moderna porque direcionam maneiras de pensar, de sentir, de decidir e de agir 

 

                                                      
concretos […], reafirman esta dimensión cultural que debe contemplarse cuidadosamente entre 
las finalidades de la educación matemática”. 
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requeridas pela “era do conhecimento”. Sobre estes valores deveriam se alicerçar os 

projetos educacionais. 

Do ponto de vista cultural, segundo Rico (1997), a Educação Matemática tem 

uma função formativa muito mais ampla, em que o conhecimento matemático não é 

isolado do meio cultural nem dos interesses e do sentimento dos indivíduos. Para o 

autor, a finalidade cultural da Educação Matemática seria a de ampliar o campo de 

conhecimento até abarcar o domínio das formas pelas quais o saber matemático se 

constrói e avalia novos conhecimentos, ricos em relações, e com procedimentos e 

atitudes que fomentam a criatividade, a intuição e o pensamento crítico, e marcam o 

cultivo de valores e atitudes inerentes à “era do conhecimento”.  

Bishop (1997), mesmo sem abordar a questão dos fins da Educação 

Matemática, defende uma abordagem cultural para o processo de Educação 

Matemática e sustenta que 

[...] educar pessoas matematicamente é mais do que apenas ensinar 
matemática. É mais difícil e com problemas mais desafiadores do que o 
simples ensino da matemática. Requer um conhecimento fundamental dos 
valores subjacentes à matemática, bem como o reconhecimento sobre a 
dificuldade de se educar crianças sobre estes valores. Não é suficiente 
simplesmente ensinar a matemática, mas é preciso também educar os 
alunos sobre a matemática, através da matemática e com a matemática 
(BISHOP, 1997, p. 3 – tradução nossa).12 

Bishop (1997) prossegue e cria a expressão “enculturação matemática”13 para 

o processo de Educação Matemática que adota este enfoque cultural.  

Logo, resumimos que a “enculturação matemática” é mais do que o ensino de 

técnicas, métodos e algoritmos ou do que sequências burocráticas de definições, 

demonstrações e exercícios. Consoante Bishop (1997), a “enculturação matemática” 

trata do incentivo a formas de pensar, agir e sentir que são próprias das atividades 

 

                                                      
12  Texto original: “Educating people mathematically consists of much more than just teaching them 

some mathematics. It is much more difficult to do, and the problems and issues are much more 
challenging. It requires a fundamental awareness on the values witch underlie mathematics and a 
recognition of the complexity of educating children about those values. It is not enough merely to 
teach them mathematics, we need also to educate them about mathematics, to educate them 
through mathematics, and to educate them with mathematics”. 

13  Expressão original: “Mathematical Enculturation”. 
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matemáticas (relativas à construção e utilização do saber matemático) 

desenvolvidas pelas diferentes culturas ao longo da história da humanidade, e que 

precisam ser promovidas como ferramentas imprescindíveis num mundo pós-

moderno. 

2.2.1 Enculturação e aculturação 

Segundo Bishop (1997), “enculturação” pode ser entendida como um 

processo interativo entre pessoas no qual ocorre uma transmissão de valores, 

mesmo que tacitamente e não deliberadamente. Neste sentido, a enculturação 

matemática trata da incorporação de valores e atitudes ligadas ao desenvolvimento 

do saber matemático por meio da discussão e interação constante entre professor e 

alunos, e entre alunos e alunos.  

Bishop (2002) também introduz o conceito de “aculturação” como processo 

relacionado (mas distinto) do processo de “enculturação”. Wolcott (1974, apud 

BISHOP, 2002) considera, do ponto de vista antropológico, que “aculturação” é um 

processo de modificação de uma cultura por meio de contatos contínuos com outra 

cultura, pelos quais, frequentemente, a cultura que sobressai é a dominante. Na 

“aculturação”, diferentemente da “enculturação”, já há um ambiente cultural 

estabelecido que será sobreposto mediante certa imposição de cultura (e, 

consequentemente, de valores). A “enculturação” pressupõe que ainda não há um 

ambiente cultural formado e o processo não trata de sobrepor uma cultura e seus 

valores, mas apresentar e transmitir esta cultura e valores justamente para que um 

primeiro ambiente cultural seja formado.  

Podemos pressupor que, ao lado da família, a Escola tem o papel de 

transmitir cultura a pessoas sem bagagem cultural prévia, sendo justamente um dos 

primeiros veículos de formação de valores e cultura. Por isso podemos entender que 

a Escola seria então ambiente muito mais ligado a um processo de “enculturação” 

do que de “aculturação”.  

Bishop (2002) sugere ainda que, mesmo sendo um local para um primeiro 

contato com uma cultura, a escola não está livre de provocar conflitos culturais, e, 
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assim, promover também o processo de aculturação. Não podemos nos esquecer 

que, antes da escola, a própria família é uma agente enculturador. Por isso, Bishop 

(2002) sugere que o processo de Educação Matemática envolve tanto ações de 

enculturação como de aculturação, e a segunda pressupõe conflito entre cultura (e 

seus valores) preexistente com novos valores (de uma cultura diferente). O autor 

chega a admitir que toda Educação Matemática é um processo de aculturação pelo 

fato de pressupor conflito cultural no processo de aprendizagem, mas salienta que 

este conflito não precisa ser necessariamente caracterizado como negativo.  

Adotaremos no decorrer de todo este trabalho o termo “enculturação”, 

enfatizando a característica desse processo de “não imposição” de valores e 

incluindo também neste termo a possibilidade de “conflitos” culturais presentes no 

processo de “aculturação”. No entanto, estes conflitos devem ser resolvidos por 

meio do debate aberto de ideias e da conciliação de pontos de vista culturalmente 

divergentes, e não mediante imposição. Portanto, utilizaremos uma concepção de 

“enculturação” que contempla também processos de “aculturação”, entendendo a 

segunda como parte da primeira. 

2.2.2 A adoção de uma perspectiva cultural 

Diante do cenário que desenhamos sobre a transição da “era industrial” para 

a “era do conhecimento”, e adotando o modelo de finalidades para a Educação 

Matemática, conforme expostas por Rico (1997), acreditamos ser necessária a 

adoção de uma perspectiva cultural na abordagem do conhecimento matemático 

pois ela vai ao encontro das necessidades sociais do mundo pós-moderno. 

Sugerimos ainda que esta perspectiva deve se refletir tanto na organização dos 

currículos quanto (e principalmente) no modo como o professor aborda o 

conhecimento matemático no momento de ensiná-los aos seus alunos. Deve-se 

refletir, portanto, nos próprios processos de formação de professores, entre os quais 

se encontram as licenciaturas. 

Cabe-nos então situar e definir o que entendemos por “adotar uma 

perspectiva cultural” na abordagem do saber matemático no nível escolar. Esta 

definição se faz necessária, pois “cultura” é um termo muito amplo e sujeito a 
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interpretações diversas e, além disso, a dimensão cultural e a dimensão social da 

educação são frequentemente entendidas como uma única dimensão. Mais ainda, 

porque dentro da dimensão cultural abordaremos, especificamente, a cultura 

inerente ao saber matemático. 

2.3 DIMENSÃO CULTURAL, DIMENSÃO SOCIAL E AS ATIVIDADES 

MATEMÁTICAS 

Já que defendemos uma abordagem cultural para o processo de Educação 

Matemática, consideramos importante fazer uma distinção entre as concepções de 

dimensão cultural e dimensão social adotadas, bem como restringir a dimensão 

cultural, como a dimensão cultural do saber matemático. 

A caracterização que tomamos para “cultura” está baseada em Geertz (2008). 

Por esta caracterização, a cultura se reflete nas formas de significação ou 

representação, na natureza e na sociedade, dos conceitos, das ideias e das ações 

sob os quais uma sociedade interage e evolui. Sendo assim, o conceito de cultura é 

semiótico.14 Por isso, para Geertz (2008), a cultura envolve os modos como o 

homem significa, representa, avalia e utiliza as ideias que circulam em seu meio 

social. A cultura então deriva do conjunto de relações e significados que as 

sociedades construíram ao longo da história humana. O saber matemático, como 

expressão fundamentalmente cultural, também carrega uma série de significados 

(não só aqueles derivados diretamente de suas teorias e linguagem) que acabam 

fundamentando os valores e crenças associados a este saber. No caso do saber 

matemático, como observado por Bishop (1997), tratamos de uma entidade 

pancultural, na medida em que seu significado e valores permeiam diferentes 

culturas. 

Por seu turno, a dimensão social é aquela caracterizada por aspectos 

políticos e de convivência mútua e que é bem definida em termos de abrangência 

espacial e temporal. Interesses locais e mais imediatos acabam por nortear as ações 

e decisões nesta dimensão, embora estas decisões estejam tacitamente pautadas 
 

                                                      
14  A semiótica ocupa-se do estudo das formas e processos pelos quais uma sociedade representa e 

atribui significado aos conceitos, ideias e comportamentos. 
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por um conjunto de valores que transcendem esta dimensão social. São valores 

dados pela dimensão cultural, relacionada não só a estes valores, mas também às 

crenças, comportamentos, instituições, regras morais, personalidades e padrões de 

conduta (formas de agir), bem como aos significados que lhes são atribuídos e que 

permeiam e identificam uma sociedade. Portanto, a dimensão cultural a que nos 

referimos é mais ampla do que a dimensão social.  

Reputamos o saber matemático como um fenômeno cultural e partimos do 

pressuposto, apresentado por Bishop (1997), de que todos os grupos sociais (na sua 

dimensão cultural) acabam por desenvolver “atividades matemáticas”, atribuindo-

lhes significado e incorporando a forma de desenvolver estas atividades aos padrões 

de conduta da cultura na qual cada grupo social está imerso, pelo reconhecimento 

de “valores” ligados à forma como este desenvolvimento se dá. Então, ainda 

baseados em Bishop (1997), adotaremos a dimensão cultural do saber matemático 

como a combinação de atividades características e de valores característicos 

associados e este saber. Como a dimensão social fica caracterizada pelas ações, 

decisões e padrões de conduta de um grupo, apoiadas nas atividades e valores que 

caracterizam a dimensão cultural, então é assim (suportando ações e decisões, bem 

como modos de agir e pensar) que a dimensão cultural do saber matemático 

contribui para o desenvolvimento da sociedade. 

Devemos observar que tanto Hargreaves (1994) quanto Imbernón (2006) 

abordam a necessidade de mudanças culturais, porém eles têm como foco a 

dimensão cultural das práticas profissionais do professor e não a da cultura 

associada à Matemática como área de conhecimento. Hargreaves (1994), por 

exemplo, discute questões como colaboração e processos colaborativos necessários 

de serem incorporados à cultura profissional nas escolas “pós-modernas”. 

Ressaltamos que, quando aludimos ao enfoque cultural do saber matemático nos 

processos de formação de professores e elaboração de projetos curriculares, 

estamos tratando de aspectos bastante distintos destes (ligados a cultura 

profissional do docente), dado que nos referimos a uma cultura ligada aos valores 

inerentes ao processo de construção e exercício do saber matemático, e não aos 

valores e crenças nos quais se pauta a atividade profissional dos professores, em 
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geral, independentemente da disciplina que lecionam, conforme Hargreaves (1994) 

e Imbernón (2006) discutiram. 

Para defender a caracterização que fizemos da dimensão cultural do saber 

matemático como a combinação de atividades características e de valores 

específicos, baseamo-nos também numa apresentação que Bishop (1997) faz sobre 

conclusões de estudos antropológicos (mais precisamente etnográficos), nos quais 

as raízes do pensamento matemático são pesquisadas por meio das similaridades 

entre diferentes culturas no que diz respeito a ideias e atividades matemáticas.  

Como já mencionado, Bishop (1997) assume que todas as culturas 

desenvolvem atividades matemáticas, e que, portanto, a Matemática é um fenômeno 

pancultural. Bishop (1997) ainda amplia o significado do saber matemático (do ponto 

de vista da dimensão cultural), enfatizando que este saber não é só resultado do 

desenvolvimento intracultural, mas também do relacionamento intercultural. Então, 

além de ser pancultural, o conhecimento matemático não é produto de uma única 

cultura, mas multicultural. Símbolos, linguagem e conceitos matemáticos se 

desenvolveram em várias culturas de modos particulares, mas podem-se discernir 

seis atividades básicas ligadas ao que chamamos anteriormente de “atividades 

matemáticas” e que caracterizam as atividades concernentes ao que definimos por 

“dimensão cultural” associada ao saber matemático. Os valores ligados ao saber 

matemático se fazem perceptíveis por meio destas atividades.  

Adotando então um enfoque cultural, é em torno destas seis atividades 

fundamentais, seus significados e valores como objetos do saber humano, que os 

processos e projetos ligados à Educação Matemática deveriam se constituir. É 

válido então apresentar estas “atividades”. 

2.3.1 A atividade de contagem 

Relacionada a números e marcada pelo aspecto discreto do tratamento dos 

números. Varia de cultura para cultura em função de necessidades do ambiente 

físico ou social, porém aparece numa grande diversidade de culturas, bem como na 

necessidade da comunicação. Os sistemas de contagem se tornam mais complexos 
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com o crescimento das populações, em número e em complexidade. Esta atividade 

envolve criação de simbologia e documentação própria. A acuracidade na contagem 

também varia de acordo com o nível de desenvolvimento de cada cultura. 

2.3.2 A atividade de medição 

Também ligada à ideia de número, porém considerando a continuidade dos 

conjuntos numéricos. Nas diferentes culturas, é o meio que fornece tanto as 

quantidades a serem medidas como as unidades pelas quais elas serão medidas. 

As unidades de medida se tornam mais precisas a partir das necessidades do meio 

e da sociedade. Esta atividade abrange também as medidas de valor econômico, de 

modo que a medição está então profundamente mergulhada na vida econômica e 

comercial dos povos.  

A medição está associada a processos de comparação (antes do 

desenvolvimento das unidades de medida, há a necessidade do desenvolvimento de 

linguagem: maior, menor, mais rápido, mais vagaroso, menos comprido, menos 

largo, mais, menos, etc.), de ordenação (que advém da ideia da comparação entre 

dois objetos, e do estabelecimento de um critério), e de quantificação (ligada às 

escalas de medida, e, dependendo dos propósitos da medição, envolve ideias de 

conveniência e precisão). A medição também remete ao problema de mensuração 

de entidades infinitamente grandes ou infinitamente pequenas, bem como a 

problemas de natureza topológica dos conjuntos numéricos. 

2.3.3 A atividade de localização 

Ligada à cartografia e topografia e aos sistemas de coordenadas. O ambiente 

estimula fortemente o desenvolvimento intelectual no que diz respeito à localização. 

Esta envolve o desenvolvimento de símbolos e sistemas de representação. Em 

várias culturas, o estudo do céu foi motivado pela sua alta significância prática nos 

processos de localização (e não apenas por sua beleza ou pelo misticismo das 

culturas). Muitas das ideias da geometria foram desenvolvidas, e continuam sendo, 

a partir da atividade “universal” de localização. A atividade de localização, além das 

noções geométricas, trabalha com a ideia de direção, ordem, infinito, e está 
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fortemente relacionada com números e contagem, revelando o caráter “transversal” 

destas “atividades” matemáticas. 

2.3.4 A atividade de desenho/modelagem 

Faz da forma (estrutura) e de sua utilidade (propriedades, funcionalidades) o 

foco de atenção. Esta atividade está ligada à ideia de tecnologia e seu papel em 

“modelar” (shaping) o meio. Contempla também atividades de transformação de 

parte da natureza em outros objetos úteis à vida cotidiana ou simplesmente 

ornamentais. Trata de abstrair uma forma útil do ambiente natural. A função do 

desenho na cultura matemática corresponde também ao plano (planejamento), à 

estrutura, à forma imaginada, à relação entre o objeto projetado e seu propósito, e à 

abstração das formas, bem como ao planejamento e confecção de ferramentas e 

objetos “tecnológicos” (que facilitam as atividades do dia a dia). Algumas culturas 

atingem o nível de aceitar a existência de formas “ideais” (imaginadas), e trabalhar 

com elas com a consciência de que são objetos inexistentes no mundo físico real. 

Com o advento dos computadores, surge a possibilidade da modelagem lógica 

(como na Programação Orientada a Objetos), que, da mesma forma que a 

modelagem física ou dos desenhos, está intimamente ligada a ideias de estruturas, 

propriedades e funcionalidades. 

2.3.5 A atividade de jogos e brincadeiras15  

Ligada a procedimentos e regras de performance. Estimula a imaginação de 

comportamento quando são dadas hipóteses e regras de operação. Esta atividade 

está relacionada à raiz do pensamento hipotético e representa um primeiro estágio 

de distanciamento da realidade, proporcionando reflexão e imaginação, bem como o 

trabalho com conjecturas. 

Por meio de “jogos e brincadeiras”, surge a abstração (ou pensamento 

abstrato). Esta atividade desenvolve a ideia de jogo, assim como contagem 

 

                                                      
15  No original de Bishop (1997) o termo utilizado é “playing”, que, na língua inglesa, significa mais do 

que jogo, partida ou disputa. Envolve atividades de entretenimento como passatempos, danças e 
contar estórias. 
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desenvolve a ideia de número (e sistemas numéricos); a localização desenvolve 

sistemas de coordenadas; a medição desenvolve quantificadores e unidades de 

medida; e, o desenho desenvolve ideias geométricas. Por meio da imitação, muitos 

jogos acabam por modelar a realidade, assim como o “desenho” modela os objetos. 

Os jogos fornecem a chance de operar com uma abstração da realidade em um 

ambiente “bem regrado” e, de certa forma, bem protegido do mundo real. Permitem 

a prática de habilidades necessárias à atividade matemática num “micromundo” 

controlado e protegido. Nesta atividade, podem surgir também os fundamentos de 

probabilidade ao envolver a estimativa de possibilidades para a tomada de decisões 

e antecipação ou predição de resultados. 

Nesta categoria de atividade matemática surgem também os jogos solitários 

envolvendo números, formas, medidas e localização no sentido de verificar quais 

estruturas permitem a combinação satisfatória de ideias, que carregam todos os 

atributos da atividade de investigação em Matemática. 

2.3.6 A atividade de explicação 

Associada a atividades de conceitualização, desenvolvimento da cognição e 

troca de ideias e com a capacidade de argumentação, demonstração e prova. 

Consiste na procura e explicitação das conexões entre as ideias e exposição de 

relacionamentos entre os fenômenos e suas causas. Caracteriza-se pela busca de 

unidade no lugar da diversidade, de simplicidade no lugar da complexidade, ordem 

no lugar da aparente desordem, e de regularidade no lugar da aparente anomalia. O 

estabelecimento de similaridades e analogias é uma característica da atividade de 

explicação. Nesta atividade a linguagem é de fundamental importância para a 

representação de similaridades, a conexão de ideias e a associação de argumentos 

mediante formas ricas e variadas. É a atividade fundamentalmente regida pela lógica 

e pela argumentação consistente, constituindo-se num poderoso meio de 

apresentação de ideias amplamente utilizado em todas as atividades descritas 

anteriormente, novamente revelando a forte conexão entre todas elas. 

Importante notar que estas seis atividades descritas estão todas inter-

relacionadas, e a construção de um único conceito da Matemática Escolar pode 
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depender da elaboração de experimentos e abordagem de problemas que se 

utilizem destas diversas atividades ou de combinações entre elas. 

Estas atividades acabam por ser concebidas em diversas culturas, e, como 

mencionamos, contribuem para definir padrões de conduta que refletem os valores 

intrínsecos associados ao saber matemático, em sua dimensão cultural.  

Entendendo que a dimensão social se constrói sobre valores da cultura, 

sugerimos que é sobre estes valores (percebidos por meio destas seis atividades) 

que os projetos educacionais (especificamente em Educação Matemática) devem se 

erguer. Projetos educacionais que visem (de forma enfática) a formação de cidadãos 

devem, antes de tudo, ser um processo de “enculturação”. 

Uma vez defendido o caráter pancultural e multicultural do saber matemático 

e explicitadas as atividades que o caracterizam, seguimos agora um caminho 

buscando elucidar algumas questões como: Quais seriam os valores universais 

ligados a estas atividades e, portanto, à cultura matemática a que fazemos alusão? 

Como eles estão refletidos na escola atual (se é que estão refletidos) de modo a 

promover este processo de “enculturação”? Como estes valores estão refletidos (se 

é que estão) no corpo de saberes que os cursos de licenciatura apresentam ao 

futuro professor? De quais “fatores” ou “princípios” depende a disseminação destes 

valores?  

2.4 VALORES DO SABER MATEMÁTICO COMO COMPONENTE CULTURAL 

Conforme Bishop (1997), os valores associados ao saber matemático são 

percebidos na medida em que ocorre a reflexão sobre a importância dos 

conhecimentos desenvolvidos, para que servem e como foram construídos. Neste 

nível, não são os conhecimentos em si que são importantes, mas o conhecimento 

gerado sobre este conhecimento (metaconhecimento). Neste nível se desenvolvem 

os valores que, implícita ou explicitamente, a cultura sustenta e em que acredita. É o 

que provê significado para a palavra matemática. 
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O saber matemático gera valores, na medida em que é possível distinguir 

pressupostos, padrões e diretrizes relevantes (metaconhecimento) no processo de 

desenvolvimento deste saber e nas atividades com as quais este saber lida. 

Importante notar que, embora a reflexão sobre os processos de construção do 

conhecimento (metaconhecimento) possa ser um processo consciente, os valores 

são construídos ou absorvidos implicitamente, inconscientemente e acriticamente 

(BISHOP, 1997). 

Mais uma vez, adotaremos uma classificação de Bishop (1997) para 

apresentar os valores inerentes à cultura matemática, aos quais estamos nos 

referindo. 

2.4.1 O valor racionalismo 

O racionalismo é o primeiro valor associado à Matemática. Está na base de 

sua ideologia, e é associado ao uso preciso da lógica fundamentado na dedução 

racional de suas verdades com base na argumentação. Na sociedade atual, uma 

vasta quantidade de afirmações é aceita (ou tolerada), mas uma falha lógica na 

argumentação que utiliza ou leva a estas verdades não o é. O racionalismo age na 

avaliação da conexão entre ideias mais do que nas bases concretas que geraram 

estas ideias. Portanto, o racionalismo se refere à conexão de ideias não tangíveis, 

mas que são a base das “explicações” que encontramos para os fatos e objetos do 

nosso mundo real e tangível – o mundo dos objetos.  

Ligado à lógica, à razão e ao raciocínio dedutivo, o racionalismo é um valor 

central associado ao saber matemático como objeto da cultura. Talvez seja o valor 

mais forte e poderoso, e que garante em grande parte a “autoridade” conferida à 

Matemática. 

Apresentamos abaixo uma citação de Kline (in BISHOP 1997), que sintetiza a 

importância do racionalismo para a cultura matemática: 

No seu mais amplo aspecto Matemática é um espírito, o espírito da 
racionalidade. Este é o espírito que desafia, estimula, revigora e leva a 
mente humana a se exercitar na sua totalidade. Este é o espírito que busca 
influenciar decisivamente a vida física, social e moral do homem, que busca 
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responder às questões que fazemos ao longo da nossa existência, e que se 
empenha em controlar a natureza e se esforça para estabelecer as 
derradeiras implicações do conhecimento já construído (KLINE, 1972, apud 
BISHOP, 1997, p. 63 – tradução nossa).16 

2.4.2 O valor objetivismo 

O objetivismo é um valor complementar ao racionalismo, e, com este último, 

forma o que Bishop (1997) chama de componente ideológico dos valores ligados ao 

saber matemático. O objetivismo deriva do pensamento de que as ideias com que 

trabalhamos (que estão no plano abstrato) têm origem na nossa interação com o 

mundo real, e, além disso, são os objetos reais que fornecem as bases imaginativas 

e intuitivas para trabalhamos com estas ideias (trabalho que se dá no plano 

abstrato). Pelo objetivismo, tornam-se tangíveis resultados gerados por ideias sobre 

as quais age o racionalismo.  

O objetivismo também se expressa, por exemplo, por meio da formalização 

da demonstração de um teorema, do enunciado preciso de um conjunto (econômico) 

de axiomas, da exibição de um modelo, ou da descrição precisa de um algoritmo 

utilizado para computar resultados. Ele está então ligado à eliminação da 

subjetividade em relação à definição dos objetos do mundo real e suas 

propriedades, e, portanto, caracteriza a forma objetiva e prática por meio da qual o 

saber matemático se apresenta. 

Consoante Bishop, “assim como encorajamos crianças a desenvolver sua 

capacidade de abstração, precisamos também encorajá-las no sentido de 

concretizar e dar objetividade às ideias abstratas” (BISHOP, 1997, p. 67 – tradução 

nossa).17 Na ligação entre os valores do racionalismo e objetivismo, e como 

 

                                                      
16  Texto original: “In its broadest aspect mathematics is a spirit, the spirit of rationality. It is this spirit 

that challenges, stimulates, invigorates, and drives human minds to exercise themselves to the 
fullest. It is the spirit that seeks to influence decisively the physical, moral and social life of man, 
that seek to answer the problems posed by our very existence, that strives to understand and 
control nature, and that exerts itself to explore and establish the deepest and utmost implications 
of knowledge already obtained”. 

17  Tradução: “as well as encouraging children to develop their ability to abstract, we need also to 
encourage them in the ways of concretizing and objectivising abstract ideas”. 
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ferramenta para transformar objetos em ideias, encontramos o imenso repertório de 

símbolos tão característicos da disciplina Matemática. 

Entretanto, o processo educativo deve estar atento para que o objetivismo 

característico do saber matemático não acabe por ofuscar o papel da investigação, 

do uso da intuição, da ação por “tentativas e erros” que caracterizam a forma como 

um saber matemático é construído antes de se apresentar em sua formulação final. 

O objetivismo está muito ligado à formalização das ideias, que ocorre após um 

período de reflexões e de construções em que o racionalismo é um valor 

preponderante.  

2.4.3 O valor controle  

Parte da busca pelo conhecimento é motivada pela necessidade de monitorar 

o mundo à nossa volta e pela busca da capacidade de predição, o que, em última 

instância, nos transmite um sentimento de segurança. Por esta razão, Bishop (1997) 

enunciou que o “controle” é um valor de componente de apelo “sentimental” 

associado à cultura matemática. Observamos aqui que a palavra “controle” não está 

sendo usada no sentido de “exercer o poder” ou de “ter autoridade sobre”, mas sim 

no sentido de “supervisionar” e “monitorar”. Na busca por este “controle”, traduzimos 

os objetos à nossa volta em ideias (por meio do objetivismo), procuramos 

explicações e prevemos comportamentos utilizando para isso a Matemática. 

Notamos ainda que o “controle” é um valor muito mais ligado à modernidade do que 

à pós-modernidade. 

Em várias sociedades, a Matemática é vista como componente de um 

conjunto de ferramentas por meio do qual operamos no ambiente tecnológico criado 

pelo homem. Dentro da própria Matemática, o valor do controle pode se caracterizar 

relacionado ao sentimento de segurança em utilizarmos algoritmos e operações 

matemáticas amplamente legitimadas. 
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2.4.4 O valor progresso 

Complementando o valor “controle”, para formar o par de valores ligados ao 

que Bishop (1997) chama de componente sentimental dos valores do saber 

matemático, temos o valor nomeado como “progresso”. Este valor atribuído à 

disciplina Matemática reside no fato de que, uma vez obtidos o controle e a 

segurança, cresce o sentimento de que podemos entender mais e ir além do 

problema original. Este valor está caracterizado na busca pelo crescimento do 

conhecimento já adquirido. As abstrações e os modelos estruturais característicos 

do desenvolvimento do saber matemático permitem uma generalização do 

conhecimento pela possibilidade da utilização da solução conhecida de um 

problema, para tentar resolver outros tipos de problemas. Por meio da Matemática, o 

algoritmo que soluciona um problema provoca a questão sobre quais outros 

problemas podem ser abordados por meio dele, motivando o “crescimento do 

conhecimento”. É a sensação do crescimento do conhecimento (extrapolando os 

limites do controle) que está associada ao sentimento de “progresso”, proporcionado 

pela Matemática. 

Vale notar que “controle” e “progresso” são traços e valores comuns das 

ciências em geral, entre as quais a Matemática se destaca, sendo considerada ou 

como ciência com fim em si mesma, ou como ferramenta imprescindível às outras 

ciências. 

2.4.5 O valor transparência 

O valor “transparência” é associado à Matemática partindo-se do princípio de 

que as definições, teoremas e demonstrações estão abertos a todos os que queiram 

examiná-los. A Matemática não é subjetiva e suas verdades estão acima de (e nem 

mesmo levam em conta) pressupostos de autoridade, experiência ou poder (político 

ou econômico) de quem as enuncia. A Matemática é conhecimento disponível para 

todos e do qual qualquer um pode se apropriar. Bishop (1997) relaciona este valor 

com o estado democrático, dado que na Matemática as regras não podem ser 

impostas com autoritarismo, e sim pela explicação e argumentação.  
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Por meio da formalização, as ideias são compartilhadas e abertas às críticas 

e discussões baseadas em análise objetiva, num processo de legitimação próprio do 

saber matemático. Este processo se apoia no valor da “transparência”, relativo ao 

qual Bishop assinala, “com o racionalismo como ideologia e com o progresso como 

meta, as pessoas são livres para questionar, criar alternativas, e procurar soluções 

racionais para seus problemas cotidianos” (BISHOP, 1997, p. 76 – tradução nossa).18 

A “transparência” é, então, um valor muito ligado ao racionalismo, e, no caso 

principalmente da Matemática escolar, não se exprime somente nos enunciados 

bem formulados ou nas demonstrações impecáveis que representam tão só o 

estágio final de formalização da elaboração de um saber matemático, mas reflete-se 

principalmente na explicitação dos percursos e escolhas que levaram a este novo 

saber. Na escola, a exploração do valor “transparência” propicia aos alunos 

visualizar como se origina a Matemática (seu processo de construção), bem como 

lhes proporciona o entendimento (e o sentimento) de que são capazes de discutir e 

gerar ideias matemáticas. 

2.4.6 O valor mistério 

O “mistério” está relacionado com a forma pela qual Matemática é percebida. 

Pessoas em geral ainda a veem com certo sentimento de misticismo, que muito 

decorre da aura de mistério que envolve a Matemática e os matemáticos. Há um 

sentimento de que matemáticos são “experts”. Neste ponto, podemos fazer uma 

analogia com os computadores modernos, verdadeiras “caixas mágicas” das quais 

dependemos cada vez mais, mas de cujo funcionamento temos poucos 

conhecimentos. Como nos computadores, sabemos operar Matemática por meio de 

suas interfaces básicas e usá-la para cumprir nossas tarefas; mas seu 

funcionamento é “misterioso”. O “mistério”, em vez de complementar o valor da 

transparência, parece ser incompatível com ela, visto que ela é ligada à ideia de um 

conhecimento acessível a todos. No sentido de “caixa-preta inacessível”, o mistério 

 

                                                      
18  Texto original: “With rationalism as an ideology and progress as the goal, individuals are liberated 

to question, to create alternatives and to seek rational solutions to their life problems”. 
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não é um valor, mas um “contravalor”. Não é esta característica que pretendemos 

reforçar e perpetuar.  

Mas, então, qual é o valor do mistério como valor associado ao saber 

matemático, como objeto da cultura? 

Como valor importante para a cultura matemática, o “mistério” deveria estar 

presente como um desafio, como um convite à exploração. Deveria provocar a 

iniciativa do aluno, deixá-lo curioso, motivado a entender e solucionar um problema. 

O “mistério”, porém, como crença de que a disciplina Matemática só pode ser lida 

por poucos privilegiados é nocivo e destrói a confiança do aluno. Os valores 

“transparência” e “mistério” formam o par nomeado por Bishop (1997) como 

componente sociológico da cultura matemática, e devem aparecer no currículo e no 

discurso dos professores como meio da ruptura desta crença de que “a Matemática 

é para poucos que têm o dom”. 

2.5 DESEQUILÍBRIO ENTRE OS VALORES E OS PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA ATUAL 

Acreditamos que não é possível “transmitir” valores matemáticos, 

independentemente das “atividades” matemáticas (abordado na seção 2.3), dado 

que esta transmissão requer modelos e exemplificações que são muito bem 

proporcionados pelo exercício destas atividades matemáticas. No entanto, há a 

possibilidade de apresentar atividades e resultados matemáticos deixando de lado 

alguns valores, o que descaracteriza a cultura do saber matemático e distancia a 

disciplina das ideias e princípios sobre os quais ela se construiu. Conforme análise 

de Bishop (1997), o que parece ocorrer hoje é justamente um desequilíbrio na 

apresentação e na vivência destes valores, provocado, fundamentalmente, pelas 

tendências curriculares que atravessamos no último século e pela forma como os 

professores conduzem suas aulas de Matemática. 

Bishop (1997) sugere que, em virtude das demandas sociais da modernidade 

– como a necessidade de suportar um volume crescente de alunos a fim de 

erradicar o analfabetismo, ou a necessidade de “instrumentalizar” pessoas com 
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habilidades mínimas para o ingresso no mercado de trabalho –, o ensino da 

Matemática ficou “tecnicamente orientado” e os professores acabam focando o 

ensino em procedimentos, métodos, desenvolvimento de habilidades, determinação 

de regras e no uso de algoritmos. Este comportamento é fruto da premissa (herança 

da “era Industrial”, ou “era moderna”) de que o ensino da Matemática pode e precisa 

ser sistematizado com foco na eficiência (que, por sua vez, pressupõe que o 

processo de educar seja análogo a um “processo de produção”). Este tipo de 

abordagem nem sempre estimula o entendimento nem sempre explora os ricos 

significados dos conceitos matemáticos. A “orientação técnica” traz à tona o valor do 

“objetivismo”, deixando de lado a exploração do “racionalismo” e primando pela 

“racionalidade técnica” (BISHOP, 1997). Esta “orientação técnica” que suprime o 

racionalismo aparece, por exemplo, quando justificativas e explicações que ocorrem 

em sala de aula não são feitas com a intenção de debater ideias e validar 

argumentações, mas referem-se apenas ao correto uso de regras e aos tipos de 

problemas a que certas soluções se aplicam. Há, então, um desequilíbrio entre os 

valores do “racionalismo” e do “objetivismo”, com a balança pendendo nitidamente 

para o lado do segundo (BISHOP, 1997). 

Burton (1989, apud RICO, 1997) também critica a forma objetiva e rigorosa 

como a Matemática ocidental se apresenta. Observa que nos livros ela se apresenta 

de forma axiomatizada, como um modelo de objetividade, rigor e convergência. 

Assinala que, se mudarmos o enfoque pedagógico e abordarmos a Matemática na 

sala de aula como uma área de estudo, de investigação, de dúvidas, de intuição, e 

aberta à interpretação e a novos desafios, então, proporcionaremos uma maior 

identificação dos alunos com o estilo e a ideologia da área do saber conhecida por 

Matemática. A mudança de postura pedagógica também implica a instauração de 

um clima que estimule o trabalho em grupo, o “escutar” e o aprendizado de uns com 

os outros, e que explore e respeite outras perspectivas. Esta visão reforça a 

necessidade de maior ênfase no valor do “racionalismo” e da “transparência”.  

Um questionamento que surge é se, sufocando os valores da cultura 

matemática (neste caso, o valor do racionalismo), a prática do ensino de Matemática 

na Escola Básica brasileira não tem compelido nossos alunos a traduzir situações da 

realidade em um dialeto confuso de símbolos matemáticos, reduzindo sua atividade 
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à manipulação destes símbolos como se esta fosse a finalidade da Matemática, 

muito aquém da cultural, conforme defendida por Rico (1997). Se assim for, também 

no Brasil estamos colaborando para distorcer os valores racionalismo e objetivismo 

em nossos alunos. 

Em relação a esta distorção e indo contra a orientação técnica, Bishop (1997) 

defende maior ênfase na abordagem dos conceitos e significados dos quais trata o 

saber matemático. A abordagem não pode ser feita como se a Matemática na escola 

se resumisse ao enunciado de uma lista de tópicos, que apresenta sequencialmente 

os conteúdos seguindo o fluxo “definições”, “aplicações” (se houver) e “exercícios”.  

Uma abordagem com ênfase nos conceitos reforça a ideia da Matemática 

como uma “forma de conhecer” e não apenas como “forma de fazer”, e pressupõe a 

construção de conceitos antes mesmo da apresentação de “definições formais”. 

Para Bishop (1997), os conceitos devem antes ser desenvolvidos mediante 

atividades apropriadas, lançadas no nível cognitivo dos alunos e situadas num 

contexto acessível e interessante. O entendimento completo de um conceito tem 

mais valor do que avançar em especificidade em vários tópicos matemáticos. O 

desenvolvimento de conceitos por meio destas atividades sugere o uso de várias 

situações e materiais, porém o foco das atividades não está nos recursos adotados, 

e sim nos conceitos utilizados para explicar o resultado destas atividades, na forma 

como esta explicação se dá e no modo pelo qual estes resultados são formalizados. 

Por meio destas atividades, as conexões entre os conceitos serão inevitáveis e 

naturais permitindo a visualização da Matemática como um corpo amplo de 

conceitos que se relacionam e significados que se complementam. 

O foco nos conceitos explorados por meio de atividades e da reflexão sobre 

estas é propício para desenvolver nos alunos uma “boa percepção e apreensão” dos 

valores “racionalismo” e “objetivismo”, porque esta abordagem enfatiza os 

significados e as explicações providos pela Matemática e diminui a ênfase em 

habilidades manipulativas e domínio de técnicas. O equilíbrio entre os valores do 

“racionalismo” e do “objetivismo” pressupõe então que a Educação Matemática 

dedique mais tempo ao desenvolvimento conceitual, à conexão lógica entre as 

ideias, à multiplicidade de significados (tanto dentro quanto fora da Matemática), e 
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ao relacionamento entre diferentes tipos de explicações matemáticas. Vale observar 

ainda que esta abordagem dos conceitos por meio de atividades também permite a 

aproximação de conceitos em alguns estágios do aprendizado da Matemática que, 

de outra forma, só seriam possíveis em estágios futuros. Esta abordagem pressupõe 

a retomada de um mesmo conceito, de diversificadas formas, em diferentes níveis 

de profundidade, por meio de diferentes atividades, em vários momentos da vida 

escolar do aluno. 

Outra característica da Educação Matemática atual (apontada por BISHOP, 

1997), que ajuda a desequilibrar os valores associados ao saber matemático, é o 

ensino da Matemática descontextualizado e impessoal, que deriva do pensamento 

(correto) de que as verdades matemáticas são válidas independentemente de 

pessoas e países. Lembramos aqui que a impessoalidade é outra característica que 

Hargreaves (1994) atribui à “modernidade”, reforçando a ideia de que os sistemas 

educacionais ainda não fizeram a transição para a “pós-modernidade”.  

Esta “impessoalidade” pressupõe que o significado atribuído ao saber 

matemático é o mesmo, independentemente das pessoas e das diferentes 

sociedades (o que é um pensamento coerente se pensarmos a Matemática como 

ferramenta de auxílio no controle e interpretação de fenômenos cotidianos, mais do 

que como meio de desenvolvimento e progresso). No entanto, conforme Bishop 

(1997) aponta, a validade universal das verdades matemáticas não deve significar 

que a Educação Matemática seja parecida em todos os lugares e para todas as 

pessoas. Este ensino impessoal contribui para ofuscar o valor do “racionalismo” na 

medida em que minimiza espaço para discussões e exposição de pontos de vista 

diversos, e desconsidera sentimentos e percepções pessoais em relação aos 

significados sociais dos conceitos apresentados. Minimiza ainda o espaço para 

interações pessoais. Na medida em que desconecta os conceitos dos sentimentos 

dos alunos, os desconecta dos contextos sociais nos quais foram produzidos e dos 

significados e impactos que tiveram neste contexto. O ensino impessoal acaba então 

por reforçar o valor do “controle” proporcionado pela “ferramenta de computação”, 

que é a Matemática, e não explora o saber matemático sob o aspecto de sua 

relação com o desenvolvimento e o “progresso”. Mais uma vez, conforme Bishop 
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(1997), temos um desequilíbrio entre os valores, desta vez entre o “progresso” e o 

“controle”, no qual a balança pende para o lado do segundo. 

O ensino tecnicamente orientado e o aprendizado impessoal distanciam os 

tópicos abordados do seu processo epistemológico de produção, bem como os 

descaracterizam como objetos da produção intelectual humana, dissociando-os das 

pessoas e dilemas ligados ao seu desenvolvimento. A Educação Matemática se 

distancia da abordagem e exploração de fatos que indicam como a Matemática é 

“inventada” (e não somente descoberta), que carregaria o valor da “transparência” 

(combatendo os sentimentos nocivos do “mistério”). A apreciação do valor da 

“transparência” requer: a exploração da fase inventiva dos desenvolvimentos em 

Matemática, abordando o uso da criatividade, da intuição e de saberes prévios; o 

exercício do relato de experiências (das tentativas e erros) e da argumentação; e o 

exercício da precisão, da sumarização, da linguagem e da lógica na apresentação 

dos resultados. Este percurso proporciona a percepção de que a forma de 

apresentação dos resultados quase nunca segue a sequência de atividades e 

caminhos que levaram a estes resultados. Este tipo de abordagem permite a 

percepção da importância da “transparência” para o desenvolvimento da análise 

crítica por parte de outras pessoas. Sendo assim, Bishop (1997) aponta para mais 

um desequilíbrio de valores, desta vez dentro do chamado componente sociológico 

da cultura do saber matemático no qual o “mistério” ganha força em detrimento da 

“transparência”. 

Sobre o desequilíbrio geral entre os valores associados ao saber matemático, 

Bishop (1997) resume que 

[...] o fato de que a prova corre o risco de desaparecer de vários currículos 
de matemática indica a falta de atenção com o “racionalismo”. A geral falta 
de criatividade e inovação e possibilidades inventivas nos currículos de 
matemática nos mostra que o “progresso” está relativamente desvalorizado, 
e a falta de significado e a deficiência de compreensão dos alunos em 
muitos lugares demonstra que “transparência” não é um valor significante 
(BISHOP, 1997, p. 95 – tradução nossa).19 

 

                                                      
19  Texto original: “The fact that the proof is in danger of disappearing from many Mathematics 

curricula indicates the lack of attention to ‘rationalism’. The general shortage of creative, innovative 
and inventive possibilities in the Mathematics curriculum tell us that ‘progress’ is relatively 
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Mas quais seriam, então, as premissas para a condução de um processo de 

Educação Matemática que pudesse reequilibrar os valores associados ao saber 

matemático, utilizando atividades “matemáticas” e tornando-o um processo de 

“enculturação”? 

É à discussão destes princípios que nos dedicamos a seguir, e, relembrando 

nossa intenção de pesquisa, estes princípios serão usados como instrumento de 

análise com o qual estudaremos os pressupostos que alicerçam os projetos 

curriculares escolares, os quais nos nortearão para a escolha de uma base de 

conhecimentos para a docência que estaremos comparando aos pressupostos 

atuais para concepção dos cursos de licenciatura no Brasil, para verificar se os 

projetos atuais para a construção de cursos alicerçados nesses pressupostos 

necessariamente acompanham as tendências curriculares escolares mais recentes, 

do ponto de vista das concepções a respeito do saber matemático e suas 

finalidades. 

2.6 PRINCÍPIOS PARA A “ENCULTURAÇÃO MATEMÁTICA” 

Bishop (1997) discute princípios sobre os quais os currículos deveriam ser 

concebidos a fim de proporcionar o reequilíbrio dos valores associados ao saber 

matemático e, portanto, à “enculturação”. Trata-se, portanto, de princípios ligados ao 

processo de Educação Matemática no nível escolar. Estes princípios não se aplicam 

somente aos currículos (sobre os quais realizaremos uma breve análise), mas 

também (e talvez principalmente) ao modo como o professor concebe a Matemática 

e ensina (o que é influenciado pelo próprio conhecimento que ele possui sobre ela). 

Estes princípios devem, portanto, permear a base de conhecimentos do professor 

para que ele se torne um “enculturador”. Como referência em análises futuras, 

apresentamos aqui estes princípios discutidos por Bishop (1997) para o reequilíbrio 

dos valores ligados ao saber matemático. 

 

                                                      
undervalued, and the meaningless and lack of comprehension experienced by learners 
everywhere demonstrate that ‘openness’ is not a significant value…”. 
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2.6.1 O princípio da representatividade 

Este princípio demanda que toda ação visando o ensino deve representar 

adequadamente a Matemática como um legítimo componente cultural. Esta 

representação adequada, conforme Bishop (1997), ocorre quando os valores 

associados ao saber matemático são evidenciados no processo de ensinar 

Matemática. Ou seja, educar matematicamente sob o princípio da representatividade 

implica fazer presentes todos os valores inerentes à Matemática. O que implica 

incorporar, explicitar e formalizar os valores da cultura matemática no processo de 

Educação Matemática. Estes valores são compostos pelos três pares já discutidos 

(item 2.4): “racionalismo” e “objetivismo”, “progresso” e “controle”, “transparência” e 

“mistério”.  

Conforme explicitamos anteriormente, Bishop (1997) avalia que a Educação 

Matemática atual, de forma geral, superenfatiza (não de forma explícita) o 

“objetivismo” em detrimento do “racionalismo”, o “controle” em detrimento do 

“progresso”, e o “mistério” em detrimento da “transparência”, causando o 

desequilíbrio da presença destes valores na forma como se ensina Matemática, 

conforme abordado no item 2.5. O princípio da representatividade é o que 

pressupõe, além da presença destes valores, que eles se apresentem de forma 

equilibrada. Desta presença equilibrada dos valores derivará a percepção da 

Matemática, por parte dos alunos, como legítima constituinte da cultura humana que 

de fato é. 

2.6.2 O princípio da acessibilidade 

Parte do pressuposto de que um processo de “enculturação” deve considerar 

que o saber matemático é acessível a todos os alunos. Para que isso se concretize, 

a forma de abordagem (assim como os temas abordados) deve respeitar o nível 

cognitivo dos alunos. O ensino impessoal e tecnicamente orientado (conforme 

tratado no item 2.5) acaba por incorporar modos de abordagem que tornam 

inacessíveis temas que, sob outra forma, seriam acessíveis. A aplicação do princípio 

da acessibilidade contribui também para reestabelecer o balanço entre os valores da 

“transparência” e do “mistério”. 
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Este também é um princípio que reforça a necessidade da mudança do foco 

da Educação Matemática com ênfase no conteúdo para um ensino de Matemática 

centrado no aluno. No primeiro enfoque, é a Matemática que deve se perpetuar por 

meio dos alunos. Não importando quantos deles “fiquem pelo caminho”, sempre 

haverá alguns “privilegiados” capazes de carregar o legado da Matemática. Já na 

segunda visão a ênfase no aluno e na sua emancipação social requer que a 

Matemática seja destituída de sua função de “filtro social”, por meio da preocupação 

de torná-la acessível a todos. Isto demanda do professor um conhecimento muito 

profundo dos significados dos conteúdos que ensina para poder buscar aqueles que 

são mais acessíveis em determinados momentos e para certos alunos. 

2.6.3 O princípio do poder explicativo 

Como vimos (no item 2.3), a explicação é uma das seis atividades básicas 

que caracterizam o saber matemático em diferentes culturas. Por isso a Educação 

Matemática “enculturadora” deve privilegiar o poder explicativo da Matemática. A 

resolução de problemas deve ser explorada e levar em conta principalmente 

problemas conhecidos pelos alunos e que possam ser explicados por eles. Este 

poder explicativo não trata apenas de explicar os conceitos necessários para a 

solução de um problema da própria Matemática, mas sim de promovê-la como rica 

fonte de explicações de fenômenos cotidianos ou dos que estejam em contextos fora 

dos “somente” matemáticos. Com o exercício do poder explicativo, amplia-se a visão 

do saber matemático para uma dimensão de meta-saber. As regras e a formas de 

explicação matemática caracterizam um metassaber, e a forma de explicação 

matemática passa a ser vista como ferramenta para a explicação da realidade, que 

dá suporte à argumentação e apoia a tomada de decisão. 

Num ambiente de aprendizado que privilegie o poder explicativo, pode ser 

implicitamente abordada e explicitamente exemplificada a significância de valores 

como o “racionalismo” e a “transparência”. 
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2.6.4 O princípio da visão ampla e elementar 

Contrapondo o ensino de Matemática que prega uma visão específica, técnica 

e especialista dos conteúdos, este princípio defende que se deve  oferecer aos 

alunos uma variedade ampla de contextos, acompanhados de poder explicativo para 

realizar as conexões entre grupos de fenômenos aparentemente desconexos por 

meio de conceitos elementares, respeitando os limites da capacidade intelectual dos 

alunos. Acaba, portanto, incorporando os outros princípios já vistos, bem como o 

princípio da “formalização com significado”, que abordaremos detalhadamente a 

seguir.  

Por este princípio, podemos abrir mão da especificidade e do nível alto de 

exigência de certos conteúdos, em nome de uma visão mais ampla e mais 

conceitual que possibilita ao aluno não perder a “percepção do todo” e fixar os 

conceitos elementares. O conhecimento amplo de uma variedade de conteúdos 

pode ser melhor do que o demasiado aprofundamento em torno de poucos 

assuntos. Este princípio está também em consonância com as necessidades do 

mundo “pós-moderno” (HARGREAVES, 1994) que requer pessoas com um nível 

“generalizado” de conhecimentos, ao contrário do mundo “moderno”, no qual o 

importante era a “especificidade de conhecimentos”. 

É desejado que se explore um amplo conjunto de fenômenos e assuntos, o 

que implica uma visão elementar destes. Esta visão ampla visa o aprendizado dos 

principais conceitos e da linguagem, que, uma vez incorporados pelo aluno, lhes 

permitem que se aprofundem, sozinhos se necessário ou desejado, em pontos mais 

específicos. 

Como implicação dos processos de formação do professor, este princípio 

requer que estes propiciem o conhecimento necessário para que o futuro professor 

possa distinguir as ideias centrais das acessórias e as relações entre os conceitos 

fundamentais. 
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2.6.5 O princípio da formalização com significado (e a distinção entre a 

Matemática Escolar e a Matemática Científica) 

Antes de abordar este princípio, ressaltamos que o que chamamos de 

“formalização com significado” é designado por Bishop (1997) de princípio do 

“formalismo”, em uma tradução literal do inglês (formalism). Entretanto, acreditamos 

que seja adequada a mudança, pois interpretamos que, em português, ela 

representa melhor as ideias preconizadas por este princípio. 

Davies (apud BISHOP, 1997) identifica três níveis de domínio da cultura do 

saber matemático, que são fundamentais para definirmos os domínios daquilo que 

nos referimos como Matemática Escolar no título deste item.  

O primeiro nível é o chamado nível informal, no qual símbolos e conceitos da 

Matemática são usados de forma implícita e imprecisa. É influenciado pelo contexto, 

e as ideias da Matemática são sobrepostas, anuladas e influenciadas por 

considerações emocionais e sociais. Os argumentos “matemáticos” neste nível de 

domínio não têm poder de generalização. 

O segundo nível é o chamado nível formal e é caracterizado pelo uso 

deliberado, consciente e explícito dos conceitos (e seus significados) matemáticos 

por meio de símbolos. Neste nível, a Matemática é formalmente reconhecida como 

objeto pertencente à dimensão cultural. Nele se processa uma forma de validação 

constante do saber matemático, não no sentido de se demonstrarem como válidos 

teoremas e construções, mas no sentido de ocorrer o processo de convencimento 

sobre a validade deste saber, do uso implícito de significados já assimilados, e do 

relacionamento deste saber com outros saberes (sejam de natureza matemática ou 

não). Este “convencimento sobre a validade do saber” nem sempre é proporcionado 

por meio da prova formal e rigorosa. 

O nível formal é o percebido no mundo profissional, principalmente nas 

atividades que se utilizam da Matemática como ferramenta básica (como 

economistas, engenheiros, arquitetos, etc.). 
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Mas o que nos é essencial é o fato de que o nível formal é o nível cultural 

próprio da Matemática escolar, ou seja, é neste nível que se pressupõe que ocorra o 

processo de ensino dos saberes matemáticos. Além disso, o nível formal também é 

o nível em que os valores da Matemática interagem e convivem com valores de 

outras disciplinas e tecnologias. 

O terceiro nível é o chamado nível técnico, aquele em que ocorre o 

desenvolvimento da Matemática como área do saber, no qual o grupo cultural 

responsável pela ação é o próprio grupo dos matemáticos. É o nível em que operam 

os conhecimentos de fronteira que caracterizam a ciência matemática. No nível 

técnico, conceitos já completamente abstraídos dos objetos que os originaram se 

transformam em novos objetos. Neste nível,  

[...] os tipos de objetos com os quais se trabalha, os níveis de abstração em 
que se colocam as questões e a busca permanente de máxima 
generalidade nos resultados fazem com que a ênfase nas estruturas 
abstratas, o processo rigorosamente lógico-dedutivo e a extrema precisão 
de linguagem sejam, entre outros, valores essenciais associados à visão 
que o matemático profissional constrói do conhecimento matemático 
(MOREIRA E DAVID, 2007, p. 21). 

Foi este nível (o nível técnico) que influenciou o processo de Educação 

Matemática da sociedade nos anos 1950 e 1960 no Movimento da Matemática 

Moderna, na medida em que este movimento contou com uma participação de 

matemáticos na elaboração dos pressupostos curriculares, como o grupo Bourbaki 

(GUIMARÃES, 2007).  

A “formalização com significado” é um princípio segundo o qual a Educação 

Matemática deve operar no nível formal de domínio do saber matemático, 

entendendo-o como nível em que se dá o convencimento sobre a validade dos 

conceitos matemáticos, e deve tanto sanar as deficiências que ocorrem no nível 

informal quanto estabelecer uma introdução ao nível técnico. No nível formal é que 

se dá a atribuição dos múltiplos significados que os símbolos matemáticos podem 

assumir.  

Importante é salientar que, ao contrário da percepção que a palavra 

“formalismo” pode despertar, a formalização com significado não implica 
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simplesmente operar com expressão rigorosa e precisa da linguagem matemática (a 

linguagem formal); isto porque, conforme assinalado por Moreira e David (2007), 

[...] o conjunto de imagens de um indivíduo a respeito de determinado 
conceito tende a ser “psicologicamente resistente”, o que significa que a 
simples exposição do indivíduo à definição rigorosa não é suficiente para 
provocar uma reorganização ou re-estruturação deste mosaico [o conjunto 
de imagens] (MOREIRA E DAVID, 2007, p. 31).  

A “formalização com significado” trata então da atribuição do significado aos 

elementos da linguagem matemática por meio do relacionamento dos conceitos 

fundamentais subjacentes às formas como a Matemática registra seus resultados. 

Visar o nível formal implica a ênfase no processo de transformação de objetos 

e da linguagem matemática em seus possíveis múltiplos significados e conceitos. 

Neste nível, propriedades não são simplesmente dadas ou demonstradas, mas 

experienciadas, construídas e validadas antes de serem formalizadas. Operar no 

nível formal significa operar numa zona em que as abstrações, definições e 

propriedades não podem ser assumidas como simplesmente dadas. O nível formal 

pressupõe o trabalho com um conjunto amplo de problemas e situações concretas 

que corroborem ou conflitem com conhecimentos anteriores (esquemas prévios) 

forçando uma ressignificação dos objetos matemáticos e ampliando seus horizontes 

de aplicação, em um processo no qual as propriedades e descrições formais dos 

objetos são a última forma de identificação de seus significados concretos e dos 

conceitos que encerram. 

Pensamos que aplicar o princípio da “formalização com significado” demanda 

operar com a distinção feita por Moreira e David (2007) entre a Matemática Científica 

(ou acadêmica) e a Matemática Escolar,20 em relação a qual estes autores 

ressaltam: 

No caso da Matemática Escolar, estão permanentemente em cena dois 
elementos fundamentais que modificam significativamente o papel das 
definições e provas. O primeiro 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, 

 

                                                      
20  Utilizaremos, no ao longo deste trabalho, esta distinção, elaborada por Moreira e David (2007), 

entre a Matemática Escolar e a Matemática Acadêmica (utilizando letras maiúsculas). 
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pela própria Matemática Acadêmica. [...] A questão fundamental para a 
Matemática Escolar – esse é o segundo elemento, sempre presente no 
cenário educativo – refere-se à aprendizagem, 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 extra-escolar (MOREIRA E DAVID, 2007, p. 
23). 

Para exemplificar as ideias de Moreira e David (2007) sobre a distinção entre 

a Matemática Escolar e a Científica, citamos, como exemplo (também de MOREIRA E 

DAVID, 2007), o trabalho com o conceito dos números racionais no nível formal da 

Matemática escolar. Enquanto a Matemática Científica sintetiza o conceito de 

número racional em uma única definição “formal” econômica e abrangente (na qual 

 é um conjunto das classes de equivalência da relação  definida no conjunto  

cartesiano  – isto é,  – em que a relação de equivalência  está 

definida em  como:  ), que identifica o objeto número 

racional e da qual derivam todas as propriedades e usos; a Matemática Escolar 

operando no nível formal faz um caminho inverso (inverso da sintetização) no 

sentido de decompor a ideia de quociente entre dois inteiros em suas várias formas 

de expressão e diferentes possibilidades de interpretação (como comparação parte-

todo, decimal, razão, quociente indicado, operador e medida de quantidades 

contínuas ou discretas, como indicam BEHR ET AL., 1983, apud MOREIRA E DAVID, 

2007, p. 64). A formalização que está em jogo é a formalização de conceitos. Ela 

não pode, no nível escolar, visar à abordagem literal da linguagem matemática, mas 

deve buscar desvendar os significados implícitos nesta linguagem. O nível formal, 

portanto, pressupõe exploração de ideias que permitem, a partir de situações e 

objetos concretos, a construção e a assimilação de significados nos meios formais 

característicos da expressão de ideias em Matemática. 

Este princípio da “formalização com significado” requer do professor a 

capacidade de prover explicações que, de início, estejam fora do “quadro formal”. 

Lellis (2002) avalia que o ensino de Matemática demanda, do professor, 

conhecimentos que lhe permitam fornecer “bons argumentos” que possam preceder 

(ou mesmo substituir inicialmente) uma definição formal, sem traí-la. Em seu 

trabalho de dissertação, esse autor defende que formalização se inicie a partir de 

analogias e metáforas sobre objetos e fatos que se conhece, para mais tarde chegar 
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a um nível mais preciso de linguagem. Como implicações dos projetos de formação 

de professores, Lellis (2002) ainda indica que mesmo a boa formação na 

Matemática de alto nível não é suficiente para fornecer um amplo conjunto de 

justificativas e relacionamentos entre o que os alunos trazem de concreto e as ideias 

matemáticas, necessários de serem abordados na escola. 

2.7 RECAPITULANDO IDEIAS  

Cabe agora uma breve retrospectiva das discussões que fizemos até agora, 

para nos situarmos na relação entre estas discussões e o propósito desta pesquisa. 

Partimos da adoção de um conjunto de finalidades para a Educação 

Matemática, diante de uma visão de mundo (pós-modernidade). Este conjunto de 

finalidades justifica a visão do processo de Educação Matemática como processo de 

Enculturação Matemática, no qual a Matemática é vista como fenômeno cultural que 

carrega valores e formas de agir cultivados a partir de atividades “matemáticas” 

presentes em várias culturas. A enculturação prevê então o uso e a disseminação 

dos valores inerentes às atividades matemáticas entre as novas gerações. Qualquer 

“desequilíbrio” entre estes valores descaracteriza a “enculturação”. 

 Como forma de zelar pela presença equilibrada dos valores ligados ao saber 

matemático, discutimos alguns princípios, apresentados por Bishop (1997), que 

devem se fazer presentes nos projetos educacionais e que têm no professor e no 

projeto curricular seu meio de se apresentar aos alunos. Este percurso pode ser 

esquematizado conforme a figura abaixo (Figura 1): 
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Figura 1: Recapitulando as primeiras ideias 

Queremos estudar a aderência dos processos de formação de professores e 

dos projetos de currículo escolar a este conjunto de princípios, pois, retomando a 

questão de pesquisa, pretendemos investigar se as diretrizes nas quais se baseiam 

os projetos atuais para a construção destes cursos de formação de professores 

favorecem ou não a elaboração de uma base de conhecimentos necessária para 

acompanhamento das principais ideias presentes nas prescrições curriculares 

escolares mais recentes (do ponto de vista das concepções a respeito do saber 

matemático e suas finalidades).  

Para isso, avaliaremos diretamente se e como as propostas curriculares 

atuais aderem a este conjunto de princípios, e depois, com base nestes mesmos 

princípios, conceberemos uma base de conhecimentos necessária ao futuro 

professor e avaliaremos o quanto os pressupostos e determinações legais para a 

formação de professores nas licenciaturas se apoiam neste ideal de base de 
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conhecimentos (avaliando, portanto, indiretamente a presença destes princípios nos 

projetos atuais de cursos de licenciatura). 

Seguimos agora com o esforço de demonstrar se as tendências curriculares 

mais recentes (representadas, mais precisamente, pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais como diretrizes nacionais, e pela Proposta Curricular de 2008 da 

Secretaria da Educação, em São Paulo) podem ser vistas como aderentes aos 

princípios enunciados para a Enculturação Matemática. Fica explícito, então, que 

não partimos da premissa de que as diretrizes curriculares atuais para a Escola 

Básica foram concebidas a partir dos princípios da enculturação. Não foram estes 

princípios abertamente declarados como os norteadores destas diretrizes. 

Buscaremos antes mostrar que podemos assumir que o conjunto de ideias contidas 

nestas diretrizes pode ser sistematizado em termos dos princípios da enculturação, 

e, a partir daí, entender que eles se identificam com o ideário que deu origem a 

estas diretrizes. 
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3  
 

UMA CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NO BRASIL  
E IDENTIFICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE UMA  

ABORDAGEM CULTURAL 

3.1 DISCUSSÕES SOBRE A PERTINÊNCIA DE UM CURRÍCULO NACIONAL 

ÚNICO 

Para falar sobre uma concepção de currículo de Matemática no Brasil, 

faremos referência a diretrizes oficiais que definem os currículos prescritos na 

Escola Básica. Fazemos aqui uma breve reflexão sobre a questão da pertinência ou 

não de haver prescrições curriculares oficiais e principalmente em âmbito nacional, 

como é o caso dos PCN. 

Goodson (1995) aponta que o currículo prescrito é resultado de uma série de 

embates sobre o que e como ensinar, e está sujeito a forças políticas de diversos 

grupos que atuam para defender seus interesses. Mais ainda, além da discussão 

sobre o que deve compor o currículo, pode haver discussões anteriores sobre a 

pertinência ou não de uma prescrição curricular oficial em âmbito nacional. Santos 

(2002) traz considerações (apoiada em autores como APPLE, 1995) que mostram 

que não é unânime a posição em favor de um currículo prescrito unificado 

nacionalmente.  

Santos (2002) assinala que entre os argumentos utilizados contra a 

implementação de currículos nacionais oficiais podemos encontrar proposições 

como: há interesses políticos e econômicos que acabam por influenciar na definição 

do currículo prescrito em favor das classes dominantes no sentido de perpetuar a 

formação de uma maioria passiva e em conformidade com a economia de mercado 

e com os interesses das elites; por mais sintonizado que seja o grupo que elabora 

uma proposta curricular, sempre haverá divergências, o que fará com que o 

consenso em torno da proposta aprovada seja sempre precário, de modo que a 

proposta acaba por não apresentar coerência e consistência interna duradouras; a 

ideia de unidade nacional em torno do currículo é equivocada, pois alunos e 
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professores de regiões diferentes e de classes diversificadas recebem o currículo 

prescrito de formas distintas e não adaptadas à sua realidade; e, ainda,  

[...] a pretensão a um projeto nacional configura-se como inviável, não 
porque vivemos em um país de dimensões continentais, mas porque o 
próprio processo de elaboração curricular só pode ser pensado em uma 
dinâmica constante de construção e reconstrução que se inviabiliza, quando 
se cristaliza em propostas como a dos Parâmetros [Curriculares Nacionais] 
(SANTOS, 2002, p. 352).  

Apresentamos estes argumentos para exemplificar uma possível discussão 

sobre a implementação de um currículo nacional que antecederia até nossa questão 

de pesquisa. Entretanto, enfatizamos que este trabalho não aborda o mérito da 

questão sobre a pertinência ou não de um currículo oficial de abrangência nacional. 

Assumimos, nesta pesquisa, que o fato de termos, no Brasil, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para a Educação Básica é um dado do contexto. Esta 

é uma “regra do jogo” dada no sistema educacional brasileiro, e a preocupação 

deste trabalho (assumindo a “regra” dada) é com a comparação entre a formação 

propiciada pelos cursos de formação de professores (que também possuem 

diretrizes oficiais de abrangência nacional) e a necessidade de preparação para 

professores que irão atuar direcionados por este currículo prescrito oficialmente. 

Além do mais, independentemente do mérito sobre a pertinência ou não de 

um currículo prescrito oficial, o trabalho de Pietropaolo (1999) mostra que houve 

consenso em um conjunto de pareceristas que envolvia a comunidade de 

educadores matemáticos sobre a pertinência e a relevância do conteúdo dos 

documentos: 

Vimos que a maioria absoluta dos pareceristas dos PCN considera 
relevantes os documentos de Matemática, uma vez que estes refletem as 
recomendações dos educadores matemáticos desde os anos 80 e 
sistematizam questões de primeira ordem sobre o ensino e a aprendizagem 
dessa área do conhecimento. Houve, portanto, consenso sobre o caráter 
inovador dos PCN, sobretudo pela incorporação de recentes pesquisas da 
Educação e da Educação Matemática. 

Desse modo, os PCN traduziriam as aspirações de grande maioria de 
educadores matemáticos brasileiros, sobre as questões de ensino-
aprendizagem dessa área e, sobretudo, constituiriam um importante 
referencial para a formação de docentes. A relevância dos documentos 
estaria assegurada, no mínimo, pela possibilidade de enriquecimento e 
ampliação do atual debate sobre o ensino de Matemática (PIETROPAOLO, 
1999, p. 246). 
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Como é o conteúdo das prescrições curriculares atuais para a disciplina de 

Matemática um dos objetos de análise configurado nesta pesquisa, a questão da 

pertinência ou não de Parâmetros Curriculares Nacionais se caracteriza ainda mais 

como questão de natureza secundária para os objetivos deste estudo. Mais ainda, 

as observações na citação acima de Pietropaolo (1999) caracterizam a existência de 

um ideário sobre o processo de ensino de Matemática, que ficou refletido na 

concepção dos PCN. Propomos mais adiante que os princípios da enculturação são 

uma alternativa para sistematizarmos este ideário.  

Voltamo-nos então para a questão da aderência dos currículos oficiais 

prescritos aos princípios da “enculturação” discutidos anteriormente. Entenderemos 

sempre currículo como mais do que uma lista de tópicos, no sentido de que ele deve 

compreender também as formas de abordagem dos conteúdos prescritos, metas e 

procedimentos de avaliação. 

Antes de uma avaliação direta do grau em que os currículos brasileiros atuais 

estão aderentes aos princípios de uma abordagem “cultural” do saber matemático, 

fazemos aqui uma (breve) apresentação das mudanças nas orientações curriculares 

para o ensino de Matemática no Brasil, baseados numa análise de Fiorentini (1995), 

e depois uma (também breve) avaliação dos movimentos de reformas curriculares 

do Estado de São Paulo. Esta apresentação é especialmente conveniente, em 

primeiro lugar, porque as concepções curriculares atuais são decorrências destas 

mudanças, ou seja, as concepções atuais são melhor entendidas a partir deste 

movimento de construção histórica do currículo de Matemática. Em segundo lugar, 

porque percebemos que alguns pressupostos presentes nas reformas recentes não 

são de todo novos, na medida em que retomam ideias e conceitos concebidos em 

reformas anteriores. 

3.2 TENDÊNCIAS CURRICULARES ESCOLARES RECENTES NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Antes de iniciarmos a breve descrição sobre os movimentos curriculares que 

caracterizaram a história do ensino de Matemática no Brasil, ressaltamos que o 
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termo “tendência” é utilizado como o faz Fiorentini (1995). Nesse sentido, esse termo 

não deve ser entendido como uma classificação rígida para “enquadrar” o processo 

de ensino em vertentes bem definidas, mas interpretado como os “modos, 

historicamente produzidos no Brasil, de ver e conceber a melhoria do ensino de 

Matemática” (FIORENTINI, 1995, p. 3). Vejamos então como se sucederam essas 

tendências. 

De acordo com Romanelli (2005), a Proclamação da Independência do Brasil 

não alterou significativamente a situação de ensino no Brasil, preservando seus 

traços coloniais de um ensino voltado para as classes dominantes, mais 

precisamente aos filhos homens dos senhores de terras e aos homens da classe 

burguesa – camada intermediária que surgiu entre as camadas inferiores ligadas a 

servidão e as camadas superiores dos donos de terras. O sistema educacional era 

herança dos jesuítas. 

Romanelli (2005) avalia que o modelo implantado pelos jesuítas se configurou 

num padrão de “educação para as elites”, que perdurou até mesmo após a expulsão 

dos próprios jesuítas no século XVIII, e que graças a este formato o Brasil se tornou 

um país “impregnado de uma cultura intelectual transplantada [da Europa], alienada 

e alienante” (p. 35). Esta autora ressalta que este modelo chegou até o período 

republicano no Brasil sem alterações estruturais em suas bases, mesmo com o 

aumento da demanda social por educação com objetivo de que esta se estendesse 

às classes menos favorecidas economicamente. 

A maioria das escolas secundárias do Império era particular, e tanto elas 

quanto os liceus provinciais públicos eram regulamentados pelo poder local da 

província (ROMANELLI, 2005). O poder central se ocupava apenas do ensino superior 

criado no Brasil por ocasião da presença do príncipe Regente D. João, com “o 

propósito exclusivo de proporcionar educação para uma elite aristocrática e nobre de 

que se compunha a Corte” (ROMANELLI, 2005, p. 38). Apesar da autonomia das 

províncias para estruturar seus sistemas de ensino secundários, estes sofriam forte 

influência das instituições de ensino superior na organização de seus conteúdos. 
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Romanelli (2005) nos informa que, ao longo do século XIX, os colégios 

secundários se transformaram em “meros cursos preparatórios para o ensino 

superior” (p. 40). As classes dominantes, com o objetivo de abreviar o tempo de 

formação de seus filhos como “homens cultos”, influenciaram os legisladores a 

eliminar a necessidade de presença e a suprimir a seriação obrigatória.  

Durante o império e até as primeiras décadas da república Colégio Pedro II, 

criado em 1837 e responsável por oferecer primeiro curso secundário oficial, servia 

de modelo para as escolas secundárias brasileiras que baseavam seus programas 

na estrutura dos programas deste colégio (CUNHA, 1980).  

O próprio ensino do Colégio Pedro II, que serviu de modelo para o secundário 

brasileiro até as primeiras décadas do século XX, enfatizava o ensino preparatório. 

Romanelli (2005) ressalta que, 

[...] até o Colégio Pedro II, criado na Corte e único mantido pelo Governo 
Central para servir de modelo, não pôde escapar à pressão. E, apesar dos 
cuidados que mereceu por parte dos governantes, ele acabou por 
transformar-se também num curso preparatório (ROMANELLI, 2005, p. 40). 

O ensino das matemáticas no curso secundário também surgia como 

decorrência da necessidade de aprovação nos “exames parcelados” para ingresso 

às Universidades (CUNHA, 1980), uma vez que os exames parcelados incluíram o 

exame de Geometria para o curso jurídico, o que atribuiu (desde o início) um status 

diferenciado à Matemática (VALENTE, 2004b). Logo surgiram exames de aritmética e 

álgebra, e as matemáticas e seu ensino permaneceriam separados até os anos 

1930 (VALENTE, 2004b). Estes “cursos preparatórios de matemática” orientavam o 

ensino e a produção didática de fazia por meio de livretos chamados “pontos”, 

constituídos de definições formais, poucas questões respondidas, teoremas e 

demonstrações (VALENTE, 2004b). 

No final do século XIX, Europa e EUA sentiam fortemente os efeitos da fase 

capitalista da Revolução Industrial iniciada no século anterior (LUGLIO, 2007). Entre 

estes efeitos estava a geração de demandas sociais, como a necessidade de ampla 

instrução matemática para instrumentação de atividades mais práticas e técnicas. 

No IV Congresso Internacional de Matemática, em 1908, a comunidade internacional 
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cria o Imuk,21 cuja atuação resultou na transmissão de ideias das reformas 

necessárias do ensino de Matemática, internacionalmente (VALENTE, 2004a). 

Felix Klein22 presidiu o Imuk, comissão na qual imprimiu suas ideias de 

reforma preconizando: a ênfase ao ponto de vista psicológico (condições e 

necessidades do aluno em termos de maturidade cognitiva); a eliminação da 

excessiva carga de formalismo; um ensino mais prático com forte apelo à 

experimentação e à intuição; e o ensino da matemática adaptado às necessidades 

das ciências (VALENTE, 2004a). Klein defendia a unificação da aritmética, álgebra e 

geometria sob uma única disciplina (VALENTE, 2004a). 

O Brasil participou do Imuk em 1912 com o Professor Raja Gabaglia, que 

pouco fez para trazer as inovações propostas ao Brasil. Os FIC23 continuavam como 

referência para o ensino das matemáticas (VALENTE, 2004a). Este movimento 

internacional só repercutiria no Brasil, no final dos anos 1920, pela ação de Euclides 

Roxo. 

Conforme Fiorentini (1995), durante nas décadas iniciais do século XX, o que 

se viu nos currículos prescritos brasileiros para o ensino da Matemática foi a 

chamada tendência formalista clássica, na qual a ênfase era no ensino da 

Matemática Clássica (modelo euclidiano de sistematização lógica do conhecimento) 

sob uma concepção platônica da Matemática – na qual os objetos e ideias 

matemáticas existem independentemente dos seres humanos. As aulas eram 

centradas no professor como expositor e transmissor dos conteúdos, e adotavam 

como premissa a demonstração lógica dos enunciados. A finalidade implícita deste 

modelo era o desenvolvimento da disciplina mental e do pensamento lógico dedutivo 
 

                                                      
21  Imuk – sigla para Internationale Mathematische Unterrichtskomission alemã que, traduzida para o 

português, seria Comissão Internacional de Educação Matemática. A partir de 1952, passou a ser 
conhecido como ICMI – International Commission on Mathematical Instruction. 

22  Felix Christian Klein foi um Matemático alemão que se destacou por trabalhos em geometria não-
euclidiana e sobre interligações entre a teoria dos grupos e a geometria. Em 1908 criou a 
Comissão Internacional de Educação Matemática (o Imuk), e trabalhou até os anos 20, em uma 
pesquisa cujo objeto era a evolução da Educação Matemática em diversos países do mundo. 
Ficou internacionalmente conhecido pela liderança na implementação de mudanças no ensino de 
Matemática na Alemanha. 

23  Coleção de livros franceses para instrução das Matemáticas produzidos pela Congregação dos 
Frères de l’Instruction Chrétienne (FIC), lançados no Brasil em 1895 com a tradução do próprio 
Professor Raja Gabaglia. Substituíram aos livretos de “ponto”, e eram caracterizados pelo grande 
número de exercícios propostos. 
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(FIORENTINI, 1995), e, como analisa Romanelli (2005), a educação em geral tinha 

como intenção “a ilustração e preparação para o exercício das funções, nas quais a 

retórica tem papel mais importante do que a criatividade” (p. 41). O processo de 

aprendizagem era passivo e se dava pela memorização e reprodução de raciocínios, 

com pouco espaço para a participação mais ativa ou discussões sobre os conteúdos 

(FIORENTINI, 1995). Esta abordagem curricular contribuía ainda mais para a elitização 

do ensino, em uma época que ele já era elitizado e seletivo.  

Sob a análise já realizada, esta tendência feria tanto o princípio da 

acessibilidade (pois favorecia a elitização do ensino) quanto o princípio da 

formalização do significado, dado que a ênfase era somente nos significados literais, 

não se abordando toda a pluralidade de significados possíveis aos tópicos 

estudados. De modo geral, esta tendência não promovia uma percepção e vivência 

dos valores associados ao saber matemático de modo equilibrado, pois distanciava 

a Matemática de seu papel como ferramenta para a solução de problemas 

cotidianos (suprimindo valores como “controle” e “progresso”), e também afastava-a 

das questões de ordem prática que motivaram seu desenvolvimento e dos caminhos 

que a levaram a assumir a forma como os alunos a estudavam (suprimindo, de certa 

forma, o valor da “transparência”). Embora fundamentados no saber matemático em 

sua apresentação clássica (euclidiana), consideramos que tal tendência feria os 

princípios da representatividade e do poder explicativo, pois suprime do ensino de 

Matemática a face criativa e inventiva da construção do saber, apresentando-o já na 

sua forma final. 

Em 1925, Euclides Roxo, influenciado pelas ideias difundidas por Félix Klein 

nos anos iniciais do século XX, implementou nos programas e livros didáticos do 

Colégio Pedro II, que ainda era o modelo de instituição para o ensino secundário 

brasileiro, a fusão da aritmética, álgebra e geometria numa apresentação unificada 

dos conteúdos, bem como programas e metodologias preocupados com a 

acessibilidade dos alunos aos conteúdos propostos, com apelo à intuição, à 

experiência e aos processos heurísticos (VALENTE, 2004a). Baseado nestas ideias, e 

com o poder que lhe foi atribuído pelo governo de Getúlio Vargas, Euclides Roxo foi 

o responsável pela implementação dos programas para o ensino de Matemática da 

chamada “Reforma Francisco Campos” (VALENTE, 2004b) , em 1931, considerada a 
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primeira grande reforma de abrangência nacional da educação brasileira 

(ROMANELLI, 2005). Em razão das mudanças trazidas, Roxo enfrentou duras críticas. 

Opositores de Roxo defendiam a separação dos ramos da Matemática e a 

especialização como benéfica para a ciência Matemática, enquanto Roxo via na 

nova proposta benefícios para o processo de ensino da Matemática (VALENTE, 

2004a).  

Até 1930, período anterior à “Reforma Francisco Campos”, o ensino 

secundário brasileiro era desorganizado e descentralizado em sistemas estaduais 

desarticulados. Os cursos secundários assumiam caráter preparatório e 

apresentavam cunho exclusivamente propedêutico, visando os exames de acesso à 

universidade (ROMANELLI, 2005). 

A partir de 1930, com a ampliação dos extratos sociais médios que 

apareceram após a Proclamação da República, que antes se resumiam grosso 

modo aos senhores de terra, à burguesia e ao contingente humano dedicado à 

servidão, começa a surgir uma demanda social de educação que pressiona a 

expansão quantitativa do sistema de ensino (ROMANELLI, 2005). Aliado a este fato, a 

economia essencialmente agrário-exportadora aos poucos cede lugar a um modelo 

urbano-industrial. Este novo modelo gera então uma demanda à escola por uma 

educação que prepare recursos humanos para sua sustentação. Romanelli (2005) 

atribui a estes dois fatores a responsabilidade por iniciar uma crise no sistema 

educacional da época e criar a necessidade de reformas neste sistema. Ainda, como 

conclui Romanelli (2005), 

[...] a Revolução de [19]30, [...], favorecendo a criação de algumas 
condições básicas para a implantação definitiva do capitalismo industrial no 
Brasil, acabou, portanto, criando também condições para que se 
modificassem o horizonte cultural e o nível de aspirações de parte da 
população brasileira, [...] É então que a demanda social de educação cresce 
e se consubstancia numa pressão cada vez mais forte pela expansão do 
ensino (ROMANELLI, 2005, p. 60). 
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Na década de 1930, sob a influência de ideias originadas no Brasil na década 

de 1920, com a criação da Associação Brasileira de Educadores24 (ABE) viu-se 

expandir no Brasil o chamado movimento da Escola Nova, que se opunha às 

práticas pedagógicas tidas como tradicionais, por visar uma educação que pudesse 

integrar o indivíduo na sociedade e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso de todos à 

escola (ROMANELLI, 2005). O núcleo central das formulações escolanovistas também 

assumia uma formulação pedagógica fundada na noção de que o aluno devia ser 

um “descobridor”, e não mero receptor de conhecimentos (VIDAL, 2003). Portanto, 

devia aprender, preferencialmente, por meio da experiência, os conhecimentos que 

lhe são necessários e úteis. O aluno assumia o centro dos processos de aquisição 

do conhecimento escolar. Conforme salienta Pavanello (1989), nos decretos e 

portarias que instituíram a Reforma Francisco Campos, “percebe-se claramente no 

texto das ‘instruções pedagógicas’ a influência da Escola Nova” (PAVANELLO, 1989, 

p. 152-153). 

O movimento da Escola Nova marca o período que Fiorentini (1995) 

identificou como a tendência empírico-ativista, na qual se continuava a conceber a 

Matemática como um saber já pronto (platonismo), à espera de ser descoberto, 

porém a ênfase era na descoberta pela experiência e pela interação com o mundo 

real (e não somente deduções lógicas no mundo das ideias). Conforme relata 

Fiorentini (1995), a manipulação e a experimentação eram assumidas como 

fundamentais na construção dos conceitos. Nesta tendência, o importante não é 

aprender um determinado conteúdo, mas sim “aprender a aprender”. Assim, a 

Matemática tinha como objetivos desenvolver a criatividade e as potencialidades e 

interesses individuais, e, ao mesmo tempo, atender exigências sociais de aceitação 

mútua e respeito. Partia-se da concepção de que o aluno aprende fazendo 

(valorizando o experimento e a abordagem de situações práticas), e de que o 

aprendizado se dá de forma indutiva e intuitiva.  

Do ponto de vista do processo de “enculturação”, a tendência empírico-

ativista fica aderente às ideias do aprendizado por meio de atividades e da 

 

                                                      
24  A Associação Brasileira de Educadores foi criada em 1924 como órgão não oficial que objetivava 

alertar o poder do Estado e os educadores sobre os problemas para a educação nacional da 
época e para sugerir medidas para dirimir estes problemas (ROMANELLI, 2005, p. 128-129). 
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valorização do inter-relacionamento entre pessoas para discussão das ideias 

matemáticas. Há uma ênfase maior nos valores associados ao saber matemático 

(“racionalismo” e “transparência”), porém parece-nos que se perde um pouco o foco 

nos conteúdos que, tendo em vista as seis atividades universais (conforme item 2.3), 

também são um componente fundamental no processo de “enculturação”. 

Verificamos que os princípios do poder explicativo e da acessibilidade estavam 

presentes, mas a garantia da representatividade ficava comprometida quando os 

conteúdos (que devem refletir as seis atividades universais) perdiam 

demasiadamente sua força. Por outro lado, outro cuidado ao se adotar uma 

abordagem “empírico-ativista” deve ser com a atenção ao princípio da “formalização 

com significado”, pois, ao mesmo tempo em que há um forte apelo à intuição e à 

experimentação, o princípio da “formalização com significado” pede que o ensino da 

Matemática vise o nível formal de apreensão dos conceitos. A intuição e a 

experimentação são necessárias, mas devem se constituir apenas em uma primeira 

fase no ensino de um determinado conceito e seus significados. A formalização dos 

significados e o uso da linguagem matemática são de igual importância. 

Também influenciada pelo movimento escolanovista brasileiro (e seus ideais 

de acessibilidade), a Constituição brasileira de 1934 instituiu a gratuidade e a 

obrigatoriedade do ensino primário25 (ROMANELLI, 2005), o que causou, por força de 

lei, um aumento na demanda pela Educação Básica neste nível (ROMANELLI, 2005). 

Como consequência da massificação do ensino, evidenciou-se também neste 

período a carência em termos de quantidade de vagas (ROMANELLI, 2005). 

 Ainda, como observa Pavanello (1989), se ocorrem medidas no sentido de 

aumentar quantitativamente as redes de ensino, 

[...] as medidas tomadas não são, contudo, suficientes para possibilitar uma 
transformação na organização escolar, pois, como assinala Ribeiro (1988: p 
107-108), não contribuem para produzir um nível realmente significativo de 
melhoria (PAVANELLO, 1989, p. 136). 

 

                                                      
25  Este ensino primário citado aqui é o equivalente aos dois primeiros ciclos do nosso Ensino 

Fundamental atual. Trata-se da escolarização que se dá, normalmente, entre os 6 e os 10 anos 
de idade. 
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Romanelli (2005) enfatiza que, “com o estabelecimento do Estado Novo, 

1937, as lutas ideológicas em torno dos problemas educacionais entravam em uma 

espécie de hibernação” (p. 153). Com isso, os ideais escolanovistas que 

influenciaram a tendência empírico-ativista também entravam em hibernação. A 

Constituição de 1937 diminuía o papel do Estado como provedor de ensino público 

gratuito, que foi estabelecido na Constituição de 1934 (ROMANELLI, 2005). Em 1942, 

o então Ministro Gustavo Capanema inicia nova reforma no ensino brasileiro por 

meio de uma série de decretos e leis orgânicas que reorganizavam o ensino primário 

e secundário (ROMANELLI, 2005). 

Especialmente em relação ao ensino secundário, “a lei nada mais fazia do 

que acentuar a velha tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e 

aristocrático” (ROMANELLI, 2005, p. 157). Os ideais que conduziram à Reforma 

Capanema e à implementação das ideias de Roxo nesta reforma estavam, assim, 

deteriorados.  

Conforme observa Pavanello (1989), mesmo antes da Reforma Capanema, a 

Matemática do ensino secundário já era alvo de críticas que afirmam que “os 

programas são considerados excessivamente longos para serem desenvolvidos num 

curto espaço de tempo, tornando meramente formal o ensino na maioria das 

escolas” (p. 158). 

Pouco mais tarde, nos anos 1950, Europa e EUA iniciavam a revolução 

tecnológica com a otimização de processos industriais e investimento pesado nas 

ciências, demandando fortalecimento dos saberes matemáticos para acompanhar os 

avanços26 trazidos pela tecnologia. Em 1959, a OECE27 realizou um Seminário em 

Royaumont, no qual se formalizou a necessidade de reforma no ensino da 

Matemática e marcou o início do Movimento da Matemática Moderna (MMM) que 

teria grande adesão mundial (GUIMARÃES, 2007). Em 1960, em Dubrovnik, a OECE 

elaborou o “programa moderno de Matemática para o ensino secundário”, marcado 

pelas ideias estruturalistas da Matemática do grupo Bourbaki, enfatizando a Unidade 
 

                                                      
26  Nesta época, as universidades se queixavam do despreparo dos alunos do secundário para 

acompanhar a Matemática do Ensino Superior. 
27  OECE significa Organização Européia de Cooperação Econômica. Esta organização criou em 

1960 um grupo especial para tratar das reformas necessárias no ensino de Matemática. 
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Matemática e suas “estruturas”, o método axiomático dedutivo, rigor e formalismo; e, 

para fundamentar didaticamente essa abordagem, apropriaram-se das ideias 

piagetianas28 (GUIMARÃES, 2007), porém de forma enviesada (PAVANELLO, 1995). 

A apropriação enviesada das ideias de Piaget, para fundamentar o movimento 

da Matemática Moderna sob a perspectiva pedagógica, é discutida na tese de 

doutoramento de Pavanello (1995). Inicialmente a autora enfatiza que a teoria 

psicogenética de Piaget trata do desenvolvimento das estruturas cognitivas sob o 

ponto de vista psicológico, e que as “atividades pedagógicas propriamente ditas 

nunca foram alvo de investigação de Piaget, tanto que ele se refere a elas, 

diretamente, em apenas duas de suas publicações [...], e em alguns artigos 

esparsos” (PAVANELLO, 1995, p.66). Pavanello (1995) observa que o “interesse da 

estruturas bourbakianas para Piaget [...] residia no fato de que elas lhe forneciam o 

paradigma para explicar as estruturas operacionais da inteligência em 

desenvolvimento” (PAVANELLO, 1995, p.72). A autora assinala que Piaget acreditava 

na existência de “uma construção espontânea e gradual de estruturas lógico 

matemáticas elementares” (PIAGET, 1973, apud PAVANELLO, 1995, p.72), e que estas 

estruturas estariam “muito mais próximas das usadas na matemática moderna do 

que nas usadas na matemática tradicional” (PIAGET, 1973, apud PAVANELLO, 1995, 

p.73). Pavanello ressalta, porém, que isto “não significa apoio a um estudo de 

matemática que, desde cedo, enfatize essas estruturas e procure levar os alunos a 

conceituá-las” (PAVANELLO, 1995, p.72). 

Ainda em relação à apropriação das ideias piagetianas, cabe ressaltar que a 

relação do movimento da Matemática Moderna com a teoria psicogenética de 

desenvolvimento das estruturas cognitivas de Piaget, tentando usar esta teoria como 

fundamento para a inserção da Matemática Moderna nos currículos, foi feita 

posteriormente ao início do Movimento, conforme assinala Pavanello (2002): 

Assim é que, nos anos [19]60, o forte interesse demonstrado em várias 
oportunidades por Piaget pela teoria bourbakiana das estruturas 
matemáticas como paradigma explicativo das estruturas operacionais da 

 

                                                      
28  As ideias de Piaget serviram como subsídio psicológico. Piaget discutia a relação entra as 

“estruturas matemáticas” – base da arquitetura “bourbakista” – e as estruturas operatórias da 
inteligência, sugerindo aos “bourbakistas” que esta relação pudesse servir de base para a didática 
da matemática (GUIMARÃES, 2007).  
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inteligência em desenvolvimento, acabou sendo utilizado pelos matemáticos 
para dar sustentação psicológica a um movimento que ficou conhecido 
como “matemática moderna”. Cumpre observar que esse movimento foi 
iniciado no âmbito da matemática e visava introduzir no ensino os 
resultados mais recentes da pesquisa nesta área do conhecimento, a 
conexão com a teoria genética sendo feita posteriormente (PAVANELLO, 
2002, p. 50). 

Conforme Macedo (2008), “Piaget estudou as estruturas lógico-matemáticas 

pois acreditava que elas pudessem modelar a organização dos processos cognitivos 

do estudante” (MACEDO, 2008, p. 37). Este autor também conclui, em relação ao uso 

da teoria de Piaget como fundamentação do Movimento da Matemática Moderna, 

que “seu uso teve muito mais importância como propaganda do que como base 

teórica, e o próprio Piaget alertou sobre os exageros da interpretação de sua teoria” 

(MACEDO, 2008, p. 39). Pavanello (2002) também evidencia a oposição de Piaget em 

relação a algumas ideias da Matemática Moderna: 

Considerando que, se o problema com a matemática tradicional era levar a 
criança a resolver uma enorme quantidade de problemas “muitos deles 
absurdos”, Piaget (1973, p. 84-85) assinalava que, com a “moderna” o 
problema poderia estar num outro nível: o professor poderia ser “muitas 
vezes tentado a apresentar noções e operações cedo demais, num quadro 
que já é muito formal” [...] (PAVANELLO, 2002, p. 52). 

Feitas as considerações em relação à apropriação inadequada das ideias de 

Piaget pela Matemática Moderna, voltemo-nos aos demais pressupostos que 

fundamentavam este movimento. Eram propósitos do programa de Dubrovnik a 

preparação dos alunos para o ensino universitário e a instrumentalização para a vida 

cotidiana. A preocupação com o desenvolvimento intelectual dos alunos esteve 

presente nas discussões, mas não apareceu nas conclusões do programa, que, 

apesar de trazerem indicações metodológicas, marcaram profunda reformulação de 

conteúdo, cujo impacto perdurou (GUIMARÃES, 2007). O foco estava nos conteúdos e 

não nos requisitos de uma formação mais completa para os alunos.  

Paralelamente no Brasil, com o crescimento não planejado dos cursos 

secundários nos anos 1950 e a deterioração dos propósitos da “Reforma 

Capanema”, favoreceram-se novamente a seletividade e a perda do caráter 

formativo deste ensino secundário. Sob influência da intensificação da 
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industrialização brasileira, reacenderam-se discussões29 sobre melhoria do ensino 

de Matemática, promovidas pela comunidade de professores. Havia consenso sobre 

a necessidade de mudanças, mas sem uma solução desenhada (PIRES, 2000). 

Neste contexto, o discurso da Matemática Moderna internacional surgiu como 

alternativa de solução para as mudanças necessárias (PIRES, 2000). Conforme 

Pavanello (1989, p. 162), cursos ministrados na Universidade de São Paulo (USP) 

por matemáticos franceses nas décadas de 1940 e 1950, como Dieudonné e ex-

integrantes do grupo Bourbaki, influenciaram o início do Movimento da Matemática 

Moderna do Brasil. 

Este cenário marca novamente uma importante mudança na abordagem 

curricular da Matemática. Com o Movimento da Matemática Moderna caracteriza-se, 

como salienta Fiorentini (1995), uma volta ao formalismo (desta vez o chamado 

“formalismo moderno”), numa sobreposição ao movimento empírico ativista que 

havia se ensaiado no Brasil nos anos 1930, mas que entrara em hibernação. A 

tendência formalista moderna retoma a ênfase na precisão da linguagem, no rigor e 

nas propriedades estruturais dos assuntos em Matemática (FIORENTINI, 2005).  

Esta volta ao ensino formalista ocorre, porém, sob o fundamento de que as 

estruturas algébricas são o elemento unificador da Matemática, abandonando a 

forma clássica da abordagem euclidiana. Como finalidade, esta tendência pretende 

proporcionar ao aluno a apreensão das estruturas subjacentes aos objetos 

matemáticos, capacitando-o a aplicar estas formas estruturais de pensamento em 

múltiplos domínios, inclusive fora da Matemática (FIORENTINI, 1995).  

Do ponto de vista do processo de “enculturação”, o conteúdo ligado às 

atividades genuinamente matemáticas ganha força. Os currículos procuravam 

enfatizar os desdobramentos lógico-estruturais das ideias matemáticas (sua unidade 

e estruturação algébrica), mas não tomavam por base a construção histórica e 

cultural do conteúdo, ou seu significado para o progresso das sociedades, 

empobrecendo a percepção dos valores do componente “sentimental” da cultura 

matemática (BISHOP, 1997) e comprometendo o princípio da representatividade. 
 

                                                      
29  Estas discussões ocorriam desde o I Congresso Nacional Brasileiro sobre o ensino de Matemática 

em 1955. 
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Além disso, percebe-se uma Matemática que se torna novamente ferramenta de 

seleção, e o princípio da acessibilidade não é observado. Também o princípio da 

visão ampla e elementar fica comprometido, uma vez que os tópicos são abordados 

com alto grau de especialização e aprofundamento. A organização dos tópicos é 

estanque, e, embora as “estruturas gerais” sejam enfatizadas, elas não são 

utilizadas para relacionar conceitos ou para favorecer analogias na busca da 

compreensão dos significados.  

Nos anos 1970, internacionalmente, o Movimento da Matemática Moderna 

sofre muitas críticas relativas à excessiva formalização, ao abandono da intuição no 

ensino da Matemática e à valorização da linguagem em detrimento dos conceitos. 

No Brasil este movimento iria perdurar ainda nesta década (BURIGO, 1989).  

Entre as décadas de 1940 e 1970, o que se percebe no ensino brasileiro é um 

dualismo no sistema. De um lado, a expansão econômica da época, com a 

implementação da industrialização pesada, demandava “treinamento rápido de mão 

de obra” (ROMANELLI, 2005, p. 168), e, de outro, as “camadas médias e superiores 

[da sociedade] procuravam sobretudo o ensino secundário e superior [...] como meio 

de adquirir status” (ROMANELLI, 2005, p. 167-168). O ensino secundário polarizou-se 

em dois segmentos: o profissionalizante, destinado ao atendimento das classes 

menos favorecidas economicamente designadas para prover a mão de obra que a 

indústria necessitava, e o de formação clássica regular, notadamente propedêutico, 

ao qual procuravam as classes que almejavam estudos superiores (ROMANELLI, 

2005). Julgamos que podemos creditar a esta “dualidade do sistema”30 o 

aparecimento de uma tendência no ensino de Matemática que ocorria 

concomitantemente ao movimento da Matemática Moderna. 

Fiorentini (1995) distingue, entre as décadas de 1960 e 1970, uma mudança 

no enfoque curricular com o surgimento da chamada tendência tecnicista, que 

assumia ainda concepções do movimento da Matemática Moderna sobre o 

conhecimento matemático. No entanto, apesar de preservar o formalismo, a ênfase 

nos aspectos estruturais perdia força, no sentido de que esta tendência apresentava 

 

                                                      
30  O termo “dualidade” é originalmente utilizado por Romanelli (2005). 



85 

a Matemática como um conjunto de técnicas, regras e algoritmos, sem preocupação 

com fundamentação ou justificativas (FIORENTINI, 2005). Os próprios conteúdos eram 

encarados como informações, regras e algoritmos, disponíveis em kits de ensino. 

Como finalidade, esta tendência assumia o desenvolvimento de habilidades e 

atitudes computacionais e manipulativas, capacitando o aluno para a resolução de 

exercícios e problemas padrão. A pedagogia tecnicista não estava centrada nem no 

aluno nem no professor, mas nos objetivos instrucionais, nos recursos e técnicas de 

ensino (FIORENTINI, 2005). Aluno e professor eram executores de um processo 

concebido e organizado por especialistas. Novamente temos aqui uma visão que 

empobrece o processo de “enculturação”, que ressalta sobremaneira o “objetivismo” 

em detrimento do “racionalismo”, ferindo o princípio da representatividade do ensino 

“enculturador”. Perde-se a concepção do saber matemático genuíno, na medida em 

que este acaba se resumindo à apreensão de técnicas sem a discussão apropriada 

de como e por que elas funcionam. Então, esta tendência, em nossa análise, fere 

também o princípio do poder explicativo. E finalmente, por desprover os conteúdos 

de significados, enfatizando as técnicas, esta tendência não observa o princípio da 

formalização do significado e se concentra na formalização da técnica.  

Durante a década de 1970, vários países iniciavam a revisão dos programas 

curriculares como negação não aos ideais propostos pelo Movimento da Matemática 

Moderna, mas ao que ele havia se tornado na prática (PIRES, 2000). Neste período, 

Fiorentini (1995) também distingue o surgimento da chamada tendência 

construtivista, que viria a influenciar novos movimentos de reforma. Segundo ele, 

esta tendência parte da concepção de que o conhecimento matemático não resulta 

nem preponderantemente do mundo físico (como concebia a tendência empírico-

ativista) nem de mentes humanas isoladas do mundo (como concebiam as 

tendências formalistas), mas da ação interativa/reflexiva do homem com o meio 

ambiente. Retoma algumas ideias da tendência ativista entendendo que a Educação 

Matemática deve ter finalidade formativa e promover a capacidade do aluno de 

aprender como se aprende e a desenvolver competências úteis para os cidadãos 

modernos. Parte do pressuposto epistemológico de que o pensamento não tem 

fronteiras, e está em constante processo de construção e reconstrução. 
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No Brasil, a tendência construtivista começa a ser percebida a partir das 

décadas de 1960 e 1970 (conforme FIORENTINI, 1995), mas ganha força com o 

processo de redemocratização do país vivido na década de 1980. Fiorentini (1995) 

cita que propostas curriculares oficiais, como a proposta curricular do Estado de São 

Paulo da década de 1980, surgiram fundamentadas no construtivismo.  

Em relação a este período, Pietropaolo (1999) ainda destaca que as 

discussões sobre o currículo de Matemática da Escola Básica no Brasil 

[...] foram influenciadas, sem dúvida, pelas novas indicações do National 
Council of Teachers of Mathematics – NCTM, divulgadas em 1980, nos 
Estados Unidos e conhecidas como “Agenda para Ação”. Atribuindo à 
resolução de problemas um papel fundamental para o ensino da 
Matemática, essas recomendações destacavam a necessidade de se definir 
outras capacidades básicas do indivíduo em Matemática, além de somente 
“facilidades para o cálculo”. Apontavam também para a importância de 
avaliar os programas de Matemática e a aprendizagem dos estudantes em 
um sentido mais amplo do que aquele associado aos testes convencionais 
(PIETROPAOLO, 1999, p. 49).  

Fiorentini (1995) observa que a tendência construtivista emergiu a partir da 

teoria da epistemologia genética de Piaget, e, embora esta não seja uma teoria do 

ensino e da aprendizagem, fundamentou uma nova corrente pedagógica. Também 

há mudanças na concepção da relação entre professor e aluno, na qual o professor 

deve estar próximo deste a ponto de acompanhar seu raciocínio e provocar conflitos 

cognitivos que levem o aluno a refletir e assimilar novos conhecimentos. Vale notar 

que, ao contrário do que ocorreu com a tendência empírico-ativista, as propostas 

curriculares que surgem baseadas nesta tendência não perdem o foco nos 

conteúdos, e, de fato, apresentam assuntos representantes das seis atividades 

(abordadas no item 2.3), que caracterizam o saber matemático. A ênfase em 

métodos ligados a experimentação, discussão e resolução de problemas também 

denota a aplicação dos princípios da representatividade e do poder explicativo aos 

currículos concebidos segundo esta tendência. Ainda, a consideração dos 

conteúdos como meios para a formação dos alunos e, portanto, a atenção sobre 

eles requerem que a abordagem construtivista atinja os requisitos de apresentação 

formal destes mesmos conteúdos (não sem antes explorar a bagagem prévia dos 

alunos em relação aos conteúdos – formal ou informal –, bem como explorar novos 
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significados para eles), o que está em consonância com o princípio da formalização 

do significado. 

A partir da tendência construtivista, Fiorentini (1995) nos apresenta ainda uma 

tendência mais recente, chamada socioetnocultural, que pressupõe que o ensino 

deve considerar métodos como a problematização e a modelagem matemática 

(assim como o faz tendência construtivista), e contemplar a discussão de problemas 

do cotidiano dos alunos. Isto contribui para retirar o caráter “impessoal” do ensino da 

Matemática. Como na abordagem construtivista, a tendência socioetnocultural 

sugere, como fim para a Educação Matemática, desmistificar o ensino da 

Matemática e proporcionar aos alunos a compreensão da realidade e a atribuição de 

significados aos desenvolvimentos que se faz com Matemática para as sociedades. 

Alega que esta compreensão “liberta” os marginalizados culturalmente. 

A combinação da tendência construtivista (que tanto carrega as atividades 

matemáticas como incorpora os componentes ideológicos e sociológicos da cultura 

matemática), com pressupostos da tendência socioetnocultural (que incorpora os 

valores dos componentes sentimentais e sociológicos da cultura matemática), nos 

leva a concluir que os desenvolvimentos curriculares mais recentes caminham, sim, 

no sentido de conceber o ensino da Matemática como um processo de 

“enculturação”.  

Para fundamentar esta conclusão, apresentamos uma breve análise de 

pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da proposta curricular mais 

recente do Estado de São Paulo, de 2008, baseada, por sua vez, nestes 

pressupostos. Antes, porém, de apresentar esta análise cabe-nos salientar que 

nossa interpretação destes documentos toma por base as intenções neles 

explicitadas, como também as ideias sobre o ensino de matemática manifestadas 

por meio das formas propostas para abordagens dos conteúdos, como por exemplo, 

na Proposta Curricular do Estado de São Paulo de 2008. Ao reforçar que 

direcionamos nossa análise para as “intenções explicitadas” nos documentos, 

queremos enfatizar que descartamos o estudo de como se dá a implementação 

destas propostas em sala de aula. Partimos do princípio de que esta implementação 

depende, fundamentalmente, do preparo do professor para trabalhar em 
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consonância com as aspirações reveladas nos textos dos documentos oficiais, e, 

este preparo será justamente o objeto de nossas análises futuras, mais adiante, no 

prosseguimento deste trabalho.   

3.3 UMA ANÁLISE DE PROPOSTAS CURRICULARES ATUAIS 

3.3.1 Surgimento de características predominantes nos currículos atuais 

Em 1986, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo iniciou o 

processo de desenvolvimento das propostas curriculares para o ensino do Primeiro 

e Segundo Graus31, marcando a passagem das tendências tecnicistas para uma 

abordagem de caráter construtivista (FIORENTINI, 1995), e o fim de propostas 

apoiadas no Movimento da Matemática Moderna. Esta nova proposta curricular 

buscava tratar os principais problemas diagnosticados na proposta anterior (de 

1975/1976), que, no prefácio da sua quinta edição foram apresentados como: 

•  excesso de mecanização de algoritmos e memorização de regras e fluxos 

de resolução de problemas, estimulando a imitação de métodos e não o real 

entendimento da situação-problema, dos conceitos envolvidos e do método 

de resolução (SÃO PAULO, 1997); 

•  priorização da álgebra em detrimento da geometria (SÃO PAULO, 1997); 

•  a exigência precoce tanto no nível de formalização quanto no nível de 

abstração apresentados (SÃO PAULO, 1997). 

Nesta proposta, foi atribuída à disciplina Matemática uma dupla função, 

justificando-a por ser necessária “em atividades práticas que envolvem aspectos 

quantitativos da realidade, como são as que lidam com grandezas, contagens, 

medidas, técnicas de cálculo e etc.”; e também por “desenvolver o raciocínio lógico, 

a capacidade de abstrair, generalizar, projetar, transcender o que é imediatamente 

sensível” (SÃO PAULO, 1992, p. 7). As atividades inerentes ao saber matemático (as 

 

                                                      
31  Correspondentes aos atuais Ensino Fundamental e Médio. 
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seis atividades abordadas no item 2.3) ficam, portanto caracterizadas, do mesmo 

modo que as finalidades formativa e social (na concepção de Rico (1997), que 

tratamos no item 2.1.2). A proposta também tenta romper com a linearidade 

fortemente presente nos currículos da Matemática Moderna, apresentando o mesmo 

conteúdo em diversificados níveis de complexidade e em diferentes momentos. 

Defendia a retomada de um mesmo conceito em diferentes ocasiões, saindo de um 

ponto de pura exploração das ideias básicas num primeiro contato e chegando, com 

o tempo e a revisitação do conceito, à formalização e sistematização deste conceito. 

Esta abordagem nos remete, de certa forma, ao princípio da formalização com 

significado. É o chamado desenvolvimento em “espiral”, que esta proposta assume 

já no texto introdutório que apresenta suas principais idéias (SÃO PAULO, 1997). 

Porém, vale observar que Pires (2000) analisa que, apesar desta tentativa de 

ruptura com a linearidade, esta característica – a linearidade – está presente nesta 

proposta, na forma como são organizados os quadros de assuntos, por série. 

Conforme podemos ler na 5.ª edição (1997) da proposta original elaborada 

em 1986: 

De modo geral, em matemática, o conteúdo a ser ensinado é um veículo 
para o desenvolvimento de uma série de ideias fundamentais, 
convenientemente articuladas, tendo em vista as grandes metas que são a 
instrumentalização para a vida e o desenvolvimento do raciocínio (SÃO 
PAULO, 1997, p. 11). 

Sendo assim, esta proposta retoma o foco no desenvolvimento do aluno, não 

se descuidando dos conteúdos como veículos imprescindíveis para este 

desenvolvimento. 

Outros Estados, seguindo os passos de São Paulo, também lançaram 

propostas de reestruturação curricular entre o final da década de 1980 e no início da 

década de 1990, como Pernambuco, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, entre 

outros. 
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3.3.2 Os atuais Parâmetros Curriculares Nacionais 

É a partir da discussão dos atuais parâmetros curriculares para o ensino da 

Matemática que pretendemos mostrar que os princípios da “enculturação” chegaram 

– pelo menos sob a forma de projeto curricular – à nossa Educação Básica. Mais 

uma vez observamos que nos é certo que não foram os princípios da enculturação 

que nortearam a concepção dos PCN de forma explícita como um referencial teórico 

adotado como base para sua construção. Mas, na nossa análise, estes princípios se 

fazem presentes nos parâmetros construídos, e, mais ainda, são suficientes para 

sintetizar o ideário relacionado à Educação Matemática que os alicerça. De certo 

modo, isto pode ocorrer se vislumbrarmos que estes princípios podem aparecer de 

forma “intuitiva” nas nossas ideias sobre como deve se dar o ensino de Matemática, 

dadas as demandas políticas, econômicas e principalmente sociais para o processo 

de educação nacional que surgiram após a consolidação do processo de 

redemocratização brasileiro, a partir da segunda metade da década de 1980. 

Nosso objetivo pontual aqui é retirar a interpretação das ideias subjacentes às 

orientações dos PCN de uma perspectiva subjetiva ou subliminar e apresentá-las 

numa perspectiva objetiva (embora ainda interpretativa) na forma de princípios que 

podem ser pensados como um modelo sistematizado para propostas curriculares 

que sigam os preceitos dos PCN. Mais ainda, defendemos que tais princípios podem 

ser, de forma muito adequada, os princípios da “enculturação”. Vejamos, então. 

Motivado pelo desenvolvimento das Propostas Curriculares Estaduais 

elaboradas entre o final da década de 1980 e início da década de 1990, o Governo 

Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC) e em atendimento à Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996), determina a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (os PCN) para o ensino básico (que 

compreende o Ensino Fundamental e Médio).  

Os parâmetros curriculares relativos à disciplina Matemática apresentam duas 

constatações importantes: a de que a Matemática é ferramenta necessária para o 

alcance da cidadania e a de que a Matemática está sendo utilizada como filtro 

social, e não somente dentro da escola. Estes documentos também reafirmam que 
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são dois os eixos direcionadores do ensino da Matemática (como fora proposto pela 

reforma curricular do Estado de São Paulo de 1986): atender às necessidades de 

caráter prático e cotidiano, de uso do saber matemático, e desenvolvimento do 

raciocínio e das capacidades cognitivas do aluno. Além disso, os PCN (BRASIL, 

1998) ressaltam a importância de discutir sobre a natureza do conhecimento 

matemático, indicando que “não se deve perder de vista os caracteres especulativo, 

estético, não imediatamente pragmáticos do conhecimento matemático sem os quais 

se perde sua natureza” (p. 24). As ideias dos PCN remetem aos princípios de uma 

abordagem “enculturadora”, no que diz respeito à representatividade, ao poder 

explicativo (relacionado ao caráter especulativo e não imediatamente pragmático do 

saber matemático) e à acessibilidade (dada a preocupação explícita com o caráter 

seletivo da Educação Matemática). 

Buscando disseminar a ideia de que “Matemática é para todos”, os PCN 

também enfatizam os processos heurísticos, mediante os quais, a partir da 

observação de casos e suas regularidades, os próprios alunos são levados a 

conjecturar sobre as propriedades, características e significado de certos conteúdos, 

discutindo a importância da utilização de processos indutivos e dedutivos na 

construção do saber matemático. Fica assim, na nossa análise, caracterizada a 

presença do princípio da “formalização com significado”, dada a forte preocupação 

com processos que explorem os significados e os conceitos antes da apresentação 

formal e mais distante dos objetos reais a partir dos quais se constroem as 

entidades matemáticas abstratas. 

Além disso, esses processos heurísticos estimulariam o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas, de formular e testar hipóteses, de criar 

analogias, de generalizar, inferir e estimar. De acordo com nosso entendimento 

sobre o que pretendem os PCN, o aluno deve perceber a Matemática como uma 

área que estimula seu senso de investigação e sua capacidade de diagnosticar e 

resolver problemas. Esta preocupação, a nosso ver, remete mais uma vez ao 

princípio da “representatividade” e à disseminação de valores associados ao saber 

matemático. Dessa forma, o aluno se veria imerso no processo de “construção” da 

Matemática, independentemente do fato de ela já existir, o que garantiria o 
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desenvolvimento de uma atitude de segurança em relação às suas capacidades e 

de perseverança diante dos problemas. A busca pelo desenvolvimento destas 

“atitudes” é um aspecto inovador dos PCN, sendo assumido como “conteúdo” da 

disciplina que precisa ser trabalhado na sala de aula. 

Sendo um conjunto de diretrizes, os PCN deixam a cargo do professor a 

organização dos conteúdos, apesar de sugerir tópicos que podem compor cada 

bloco de assuntos abordados. Deixam claro, porém, que o professor deve romper 

com a linearidade de conteúdos, mantendo um espaço para o estabelecimento de 

conexões entre estes e permitindo diferentes níveis de aprofundamento em 

diferentes momentos. Há aqui uma diretriz em favor de uma abordagem ampla e 

elementar do saber matemático, e que visa solidificar conceitos. Os PCN também 

ressaltam a necessidade de relacionar a Matemática com outras disciplinas, 

explorando o saber matemático em vários contextos. 

Logo, propomos que temos então um conjunto coerente de princípios para 

nortear o ensino da Matemática, que parecem se adequar às finalidades desta 

educação na sociedade atual e também se identificar com o ideário subjacente aos 

PCN. Ao se identificarem com este ideário, estes princípios se configuram em uma 

alternativa para sistematizá-lo. Para subsidiar de forma mais contundente nossa 

proposta, pretendemos avaliar como os princípios da enculturação podem ser 

identificados em uma proposta curricular mais específica, que, por sua vez, deriva 

dos próprios PCN. 

3.3.3 A proposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de 2008. 

Em 2008, à luz dos PCN que a própria Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo ajudou a inspirar, esta mesma secretaria lança uma proposta curricular 

de Matemática abrangendo tanto o Ensino Fundamental (do sexto ao nono anos) 

quanto os três anos do Ensino Médio. Nesta proposta há a reafirmação dos objetivos 

da proposta de 1988, no que diz respeito à preparação do aluno como cidadão, ao 
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papel da disciplina Matemática como preparação do aluno para a leitura prática do 

cotidiano e para seu desenvolvimento cognitivo.  

Também há (como não poderia deixar de ser) a incorporação das diretrizes 

presentes nos PCN, no que diz respeito a fazer com que o aluno “construa” a 

Matemática, e que esta não lhe seja apenas imposta de modo direto e formal sem a 

exploração de significados. O documento que introduz esta proposta reforça a 

preocupação com uma formação mais completa dos alunos dizendo que, na nossa 

sociedade (que podemos entender como a sociedade pós-moderna descrita no item 

2.1.1) “características cognitivas e afetivas são cada vez mais valorizadas, como as 

capacidades de resolver problemas, trabalhar em grupo, continuar aprendendo e 

agir de modo cooperativo” (SÃO PAULO, 2008, p. 10), ressaltando o papel de 

construção de “atitudes” que devem estar presentes nos currículos e reforçando que 

é o aluno (e não os conteúdos) que está no foco do processo de ensino. 

Esta nova proposta reforça a ideia do desenvolvimento de competências 

(fortemente presentes nos PCN), sustentando que conteúdos e metodologia são 

meios para desenvolvê-las, entendendo-as como modos de ser, raciocinar e 

interagir, os quais podem ser desenvolvidos a partir das ações e das tomadas de 

decisão em contextos de problemas, tarefas ou atividades. As competências seriam 

responsáveis por garantir a formação de alunos como cidadãos e como pessoas. A 

proposta apresenta os chamados três eixos norteadores para o desenvolvimento 

das competências, fazendo um paralelo com a matriz de competências do 

referencial teórico do Enem.32 A proposta não deixa explícita a relação direta entre 

estes três eixos norteadores e as competências do referencial teórico do Enem, mas 

verificamos que a relação é nítida. Apresentamos na Tabela 1 nossa compreensão 

desta relação: 

 

                                                      
32  Exame Nacional do Ensino Médio. 
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Tabela 1:  Relação entre as competências da Proposta Curricular do Estado de São Paulo de 2008 e as 
competências do referencial teórico do ENEM 

Competências do referencial teórico do Enem 
Eixos norteadores das competências na 

proposta curricular 

Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica. 

Construir e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, 

da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

Expressão/Compreensão – deve permitir ao 

aluno a interpretação de fatos históricos e de 

seu cotidiano atual, bem como sua expressão 

dentro da sociedade em que está imerso. 

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

Relacionar informações, representadas de diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentações consistentes. 

Argumentação/Decisão – deve prover ao 

aluno a capacidade de articular suas ideias, 

raciocinar de forma coerente, influenciar 

outras pessoas e tomar decisões com base 

na organização de diversas informações 

disponíveis. 

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar 

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

Contextualização/Abstração – deve permitir 

ao aluno estabelecer relações e transpor 

conceitos entre realidades concretas 

distintas, por meio da abstração e 

generalização dos conceitos comuns 

presentes nos diferentes contextos. 

O texto de apresentação da proposta curricular de Matemática da Secretaria 

da Educação do Estado de São Paulo de 2008 considera explicitamente que, no 

desenvolvimento das competências propostas, “o papel da matemática é facilmente 

compreensível e, sem dúvida, fundamental” (p. 42). E conclui que nesta proposta  

[...] a disciplina matemática é considerada um meio para o desenvolvimento 
das competências dos alunos, tais como a capacidade de expressão 
pessoal, de compreensão dos fenômenos, de argumentação consistente, de 
tomada de decisões consistentes e refletidas, de problematização e 
enraizamento dos conteúdos estudados nos diferentes contextos, de 
imaginação de situações novas, que extrapolam todos os contextos (p. 44).  

E, em consonância com a visão dos PCN de que “matemática é para todos” – 

e consequentemente com o princípio da acessibilidade –, indica explicitamente que, 

nesta proposta, “a matemática nos currículos está longe de representar um conteúdo 

destinado apenas a especialistas ou a pessoas com dons especiais” (p. 44). 

Outra característica considerada pela proposta como base para a educação 

de crianças, jovens e adultos é “a autonomia para gerenciar a própria aprendizagem 

(aprender a aprender)“ (p. 11). Essa autonomia pressupõe que a escola forneça ao 
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aluno um amplo espectro de conceitos fundamentais e fomente uma atitude de 

segurança diante do conhecimento para que, a partir dos conhecimentos e da 

segurança adquirida, o aluno possa empreender por si só a busca por um 

conhecimento mais aprofundado. Entendemos que isto também caracteriza a 

proposta de um currículo que valoriza a abordagem dos conteúdos de forma ampla e 

elementar (como princípio para a “enculturação” matemática), uma vez que, de 

posse de um conhecimento conceitual básico (proporcionado pelo currículo 

preocupado com uma “visão ampla e elementar”), o aluno pode se aprofundar de 

acordo com seu interesse. 

Analisando (em teoria) estas propostas recentes, nos parece claro que elas 

contêm os princípios para uma abordagem cultural da Educação Matemática, 

principalmente porque trazem indicações metodológicas que permitem a vivência e a 

apreciação dos valores inerentes à Matemática como campo do saber, reforçando o 

princípio da representatividade. O apelo explícito à construção de conceitos por meio 

do uso de atividades adequadas permite a exploração do “racionalismo” e da 

“transparência”, enquanto a reflexão sobre os conhecimentos disponíveis “para 

elaborar propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sócio cultural” (SÃO PAULO, 2008, p. 20), 

apela diretamente aos componentes sentimentais (“controle” e “progresso”) dos 

valores ligados ao saber matemático. O apelo à construção de conceitos também 

reforça a ideia da atenção aos significados durante o processo de formação, e 

adere, portanto, ao princípio da formalização do significado. 

Além disso, a proposta apresenta “Princípios para um currículo comprometido 

com seu tempo” (p. 12), entre os quais figura o princípio do “currículo comprometido 

com a cultura”, em que se lê explicitamente: 

No cotidiano escolar, a cultura é muitas vezes associada ao que é local, 
pitoresco, folclórico, bem como ao divertimento ou lazer, enquanto o 
conhecimento é frequentemente associado a um inalcançável saber. Essa 
dicotomia não cabe em nossos tempos: a informação está disponível a 
qualquer instante, em tempo real, ao toque de um dedo, e o conhecimento 
constitui-se como uma ferramenta para articular teoria e prática, o mundial e 
o local, o abstrato e seu contexto físico (SÃO PAULO, 2008, p. 12 – grifo 
nosso). 
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No nosso entendimento, ao assumir que a dicotomia entre conhecimento e 

cultura “não cabe em nossos tempos”, a proposta não só deixa aberto um caminho, 

mas convoca uma abordagem em que o saber matemático assume status de 

patrimônio da cultura, com seus valores e atividades característicos. A proposta, 

então, se aproxima (pelo menos em teoria) de um enfoque cultural. 

Como tentativa de estudar como os materiais concebidos à luz desta proposta 

curricular incorporam suas premissas, fizemos uma breve análise dos materiais de 

trabalho que nasceram vinculados a esta proposta a fim de averiguar uma dimensão 

prática desta proposta. Foi incluído na implementação desta proposta curricular, 

durante o ano de 2008, um conjunto de “cadernos” (específicos para cada disciplina) 

destinados aos professores, para orientá-los no ensino de conteúdos específicos, 

organizados por bimestre e disciplina. Tivemos a oportunidade de verificar alguns 

cadernos que abrangem o conteúdo referente ao final do Ensino Fundamental (que 

inclui o estudo de equações do segundo grau, a noção de função e suas diferentes 

formas de representação) e ao início do Ensino Médio (que inclui sequências, 

progressões aritméticas e geométricas). Os cadernos examinados tiveram sua 

edição no ano de 2008, ano de implantação da proposta. 

3.3.4 Uma verificação dos princípios da enculturação em materiais didáticos 

concebidos com a proposta curricular da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo de 2008 

O material da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de 2008 se 

preocupa sempre em apresentar diferentes contextos para a introdução dos novos 

assuntos. As atividades são propostas na forma de problemas que procuram levar o 

aluno à concepção de suas noções em relação ao novo objeto que será estudado, 

antes mesmo da definição deste. Podemos identificar que há a preocupação de que 

o aluno participe da elaboração dos conceitos, por meio das atividades propostas, 

reforçando nele a ideia de que está “criando” seu saber matemático. 

Como guia para o professor, o material que aborda sequências e progressões 

segue o seguinte modelo de trabalho: 
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• Enuncia os objetivos, como: 

o proporcionar aos alunos a oportunidade de observar regularidades e 

perceber que é possível construir uma “receita” que indique como a 

sequência deve continuar (SÃO PAULO, 2008); 

o estimular os alunos a encontrar uma expressão que permita calcular 

um termo qualquer da sequência (SÃO PAULO, 2008); 

o levar o aluno a construir a fórmula do termo geral de uma Progressão 

Aritmética (SÃO PAULO, 2008); 

• Sugere ao professor diferentes formas de abordar os temas, ressaltando 

os conceitos que devem ser reforçados ou as habilidades que devem ser 

incentivadas (SÃO PAULO, 2008); 

• Propõe atividades, apresentadas no material, para que o professor 

trabalhe com os temas em sala de aula (SÃO PAULO, 2008). 

As atividades são propostas de modo a levar o aluno a conjecturar, pensar 

sobre, argumentar. No entanto, não há a preocupação de fazê-lo conceber uma 

prova lógica (formal) de suas afirmações, e sim a preocupação de que ele se 

convença da validade (ou não) delas.  

Este material também procura retomar conteúdos estudados anteriormente 

(como divisores e múltiplos), mas de forma diferente, pois o foco fica no apelo aos 

conceitos destes conteúdos, e não no amplo domínio das técnicas ligadas a eles. 

Também fica evidente nos cadernos a multiplicidade de contextos utilizados 

nas atividades propostas pelo material, a partir dos quais os objetos e os conceitos 

matemáticos são abordados. 
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Verificamos casos nos quais o aluno é incentivado a elaborar uma solução, 

que não necessariamente se utilize dos novos objetos estudados (no caso 

Progressões Geométricas). Somente após é solicitado ao aluno que encontre (se 

houver) os padrões que caracterizam o objeto matemático. Neste ponto, o aluno 

exercita valores como “racionalismo” e “objetividade” (BISHOP, 1997) generalizando e 

abstraindo uma situação objetiva em uma entidade matemática.  

Outro exemplo de contexto utilizado ao se propor uma atividade é a própria 

Matemática, porém não a diretamente ligada aos próprios objetos definidos ou ao 

seu ambiente de estudo (por exemplo, nos casos em que introduzem-se figuras 

geométricas para apresentar atividades visando desenvolver um tópico de álgebra). 

Há casos em que as atividades propostas são usadas como reforço para a 

assimilação das propriedades dos novos objetos estudados, e este tipo de atividade 

é sempre precedido de atividades contextualizadas que permitem significar a 

formalização que está sendo feita. 

Notamos também que uma estratégia presente no material é a de explorar, 

mesmo que de modo bastante amplo, outras noções ligadas a assuntos que, 

segundo a grade curricular proposta, ainda não foram abordados. No conteúdo 

relativo a progressões aritméticas (PA) e progressões geométricas (PG), por 

exemplo, há a indicação para que se trabalhe com a noção de função (mais 

precisamente funções do primeiro grau, no caso das progressões aritméticas) e de 

limite e convergência (no caso da soma convergente de uma PG infinita).  

Problemas focados no cotidiano são bastante utilizados para abordar o tema 

tanto das progressões aritméticas quanto das progressões geométricas, saindo do 

contexto do problema dado e caminhando em direção à formalização e abstração na 

linguagem matemática. Isto pode mostrar ao aluno a aplicabilidade de uma mesma 

noção em vários contextos, reforçando o poder de abrangência de objetos 

elementares de Matemática e explicitando novamente os elementos culturais como 

“objetivismo”, “racionalismo” e “progresso”. Sendo assim, pela presença destes 

valores associados à disciplina Matemática, concluímos que o princípio da 

“representatividade” é aplicado no desenvolvimento dos temas pelo material. 
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O uso de múltiplos contextos também parece suportar a tese de que o 

princípio da “acessibilidade” está fortemente aplicado no modo de apresentação dos 

conteúdos. Múltiplos contextos indicam um esforço de apresentar de formas 

diferentes uma mesma problemática, visando que os novos objetos estudados 

encontrem significado para um número maior de alunos. 

Múltiplos contextos também ressaltam os valores da Matemática como 

“ferramenta de explicação” e instrumento de apoio à decisão (por exemplo, quando 

se contextualiza a progressão geométrica na necessidade de explicar o crescimento 

populacional). Podemos identificar o princípio do “poder explicativo”. 

Além disso, no material há várias atividades solicitando que o aluno “explique” 

ou “justifique” suas respostas. A disciplina Matemática parece servir muito mais 

como “ferramenta de explicação” quando se usam estes termos (“justifique” e 

“explique”) no lugar do vocábulo “prove”. A prova pressupõe síntese, e esta síntese 

nem sempre revela os caminhos e a análise feita sobre o problema até chegar à 

solução apresentada. Ademais, a prova mostra a disciplina matemática muito mais 

como “ferramenta de formalização” do que “ferramenta de explicação”. Neste 

sentido, ao solicitarem “explicações”, as atividades reforçam a percepção do 

princípio do “poder explicativo”. 

O material analisado evolui de modo a utilizar a linguagem formal na medida 

em que ela se faz necessária para o estabelecimento de uma comunicação eficaz. O 

princípio da “formalização com significado” está presente na elaboração do material. 

Acreditamos, porém, que este é um princípio que ainda pode ser reforçado pelo 

professor que deve incentivar o uso constante do formalismo e da simbologia, desde 

que os conceitos (e sua consequente tradução em linguagem simbólica) já tenham 

sido assimilados, para que sejam utilizados de forma “natural” e correta pelo aluno.  

Avaliamos que o material da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

de 2008 está mais voltado para a construção de conceitos do que para um 

aprofundamento mais especializado nos objetos estudados. O material convida a 

refletir sobre os problemas abordando os objetos e conceitos matemáticos neles 

envolvidos, de um ponto de vista mais abrangente e, ao mesmo tempo, menos 
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detalhado. Cabe ao professor explorar os conteúdos de forma mais aprofundada, 

quando julgar conveniente. Pode-se perceber a intenção do material em insistir 

numa “visão ampla e elementar” em detrimento de um grau maior de especialização 

dos alunos, embora, em alguns momentos, as atividades caminhem para um grau 

maior de aprofundamento em determinados tópicos.  

Quando analisamos o enfoque dado, na forma de abordagem, em relação aos 

procedimentos, vemos que estes são introduzidos com as atividades, mas não de 

modo mecânico. Eles surgem naturalmente como resultado do processo de 

construção proposto aos alunos. A abordagem é focada na solidificação dos 

conceitos, fazendo com que os procedimentos sejam consequência natural do 

correto entendimento deste conceito, com a introdução de notação e simbologia 

própria que permitam formalizar (e eventualmente sistematizar) estes 

procedimentos. Podemos dizer que o enfoque é maior nos conceitos do que nos 

procedimentos e propriedades. 

 Do ponto de vista de atitudes, o material da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo de 2008, a nosso ver, visa fazer com que a reflexão e a busca 

por soluções sejam processos comuns ao dia a dia dos alunos. O guia leva o 

professor a propor situações que desafiem os alunos e a liderá-los para a 

elaboração da solução. Este processo incentiva atitudes de proatividade na solução 

de problemas, predisposição a discutir e questionar soluções “prontas”, bem como a 

ter uma postura de segurança em relação a suas capacidades intelectuais não só 

concernente a matemática, mas no tocante a problemas em contextos diversos (uma 

vez que há uma multiplicidade de contextos explorados no material).  

Vemos que, de maneira geral, os materiais caminham na direção de cumprir 

os objetivos que se encontram enunciados nos propósitos da proposta curricular, e, 

mais ainda, neles se podem identificar os princípios de uma abordagem “cultural” do 

saber matemático conforme proposto por Bishop (1997). Há coerência entre os 

princípios gerais da proposta e do conteúdo dos cadernos. O foco nas competências 

está refletido no conteúdo dos cadernos, principalmente na ênfase dada ao modo de 

abordagem e não somente aos conteúdos da disciplina. Os conteúdos de fato são 

concebidos como meios para o desenvolvimento das competências, e, da forma 
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como são desenvolvidos estes conteúdos, podemos relacionar os princípios da 

“enculturação”. 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADERÊNCIA DOS PROJETOS 

CURRICULARES ATUAIS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA AOS 

PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO 

Como conclusão, relativamente aos pressupostos que alicerçam as diretrizes 

curriculares atuais para o ensino de Matemática, consideramos que eles estão em 

consonância com os princípios que relacionamos para a implementação de um 

processo de “enculturação matemática”. Estes princípios estão presentes nos 

pressupostos que regem os atuais projetos curriculares escolares. Claro que da 

presença nos pressupostos das concepções curriculares até sua efetiva observação 

nas salas de aula há uma grande distância. Estes princípios, porém, não foram 

observados, todos ao mesmo tempo, nos movimentos curriculares passados, como 

vimos na retrospectiva histórica que apresentamos, e o fato de estarem presentes 

nas propostas atuais já é um ponto importante a ser destacado. Com efeito, 

podemos admitir que isto ocorre pois, como procuramos mostrar, o ideário 

subjacente à concepção das diretrizes curriculares atuais pode ser sintetizado pelos 

princípios da enculturação. Não é, portanto, surpreendente que estes princípios 

apareçam ao avaliarmos algumas propostas curriculares que estão sendo 

praticadas. 

Há ainda a observar que a presença destes princípios da enculturação em 

sala de aula depende também (e talvez mais fundamentalmente) do professor e de 

sua sintonia com os pressupostos do projeto curricular. O professor deve, portanto, 

ser um detentor e disseminador dos valores culturais inerentes à disciplina 

matemática tanto quanto (ou mais que) aquilo que é prescrito no currículo, para que 

esta abordagem cultural se concretize. Neste sentido, Bishop (1997) nos adverte 

que: 

Contudo, um currículo proposto não pode ir além de oferecer sugestões, 
critérios, estruturas de conhecimento e ideias. É impossível para qualquer 
pessoa de “fora do contexto” especificar precisamente o que deveria estar 
presente no currículo para cada criança em cada estágio de 
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desenvolvimento porque o professor da criança é que está em melhor 
posição para julgar isto (BISHOP, 1997, p.123 – tradução nossa).33 

Até este ponto temos um conjunto de princípios para nortear a Educação 

Matemática, que parecem se adequar às finalidades desta educação na sociedade 

atual e podem ser adotados como direcionadores dos atuais projetos brasileiros de 

concepção do currículo escolar de Matemática. Mais ainda, propomos que estes 

princípios podem ser concebidos como uma possível e coerente sistematização de 

todo um ideário que fundamenta a concepção dos currículos atualmente prescritos 

para a nossa Escola Básica. 

Vejamos agora uma possível forma de levar em conta estes princípios em 

uma base de conhecimentos para a docência, de forma a sintonizar a atuação dos 

futuros professores que se formam em cursos de licenciatura às prescrições 

curriculares vigentes na Escola Básica, que, como entendemos, estão de acordo 

com um conjunto de finalidades coerentemente atribuídas à Educação Matemática.  

 

                                                      
33  Texto original: “Therefore a stated curriculum can only offer suggestions, criteria, a knowledge 

frame and ideas. Is impossible for any ‘outsider’ to specify precisely what should be in the 
curriculum for each child at stage of development because the child’s teacher is in the best 
position to be able to judge that”. 
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4  
 

OS PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO EM UM CORPO DE SABERES 
PERTINENTES À FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

Dado que podemos identificar os currículos atuais de Matemática como parte 

de um projeto de “enculturação”, seria muito desejável que os mesmos princípios da 

enculturação, presentes nos projetos de currículo, fossem agregados ao corpo de 

conhecimentos e de concepções que o professor de Matemática acumula durante 

sua formação inicial, a fim de que esta o forme, fundamentalmente, como 

“enculturador”. Por isso, empreendemos agora um esforço para avaliar a presença 

dos princípios para a “enculturação” na concepção de uma base de conhecimento 

que se toma como premissa nos projetos de elaboração de cursos de Licenciatura 

em Matemática. 

Antes, porém, de dar início a esta avaliação, julgamos importante justificar por 

que consideramos a formação inicial um momento fundamental no processo de 

formação do professor para a “enculturação”. Não estamos desprezando o papel dos 

processos de formação continuada, mas reputamos o período de formação inicial 

especialmente relevante, pois para serem “enculturadores” os professores precisam 

antes, eles mesmos, ser “enculturados”, e a primeira formação é o momento propício 

para isso. 

4.1 A FORMAÇÃO INICIAL COMO MOMENTO PROPÍCIO PARA A 

DISSEMINAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ENCULTURAÇÃO NO CORPO DE 

CONHECIMENTOS DO PROFESSOR  

Imbernón (2006) argumenta que a mudança na instituição escola (necessária, 

como vimos, à sociedade pós-moderna) demanda mudança de postura e de 

características profissionais do professor. Ele aponta que os processos de formação 

são uma maneira de alcançar esta mudança. Defende que os processos de 

formação devem trabalhar atitudes dos futuros professores, e não só a aquisição de 

conhecimentos no campo científico e pedagógico. Sustenta também que uma das 

principais funções do professor moderno é ser uma pessoa que propõe valores, 
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impregnados de conteúdo moral, ético e ideológico. Entre os valores, incluímos 

aqueles ligados ao saber matemático que garantem a observância do princípio da 

“representatividade”. 

Mas há como “ensinar” a disseminar valores? Ou, há como “ensinar valores”? 

Consideramos que preparar os professores para “enculturar” envolve mais do que os 

saberes formais que se pressupõe que o professor domine. Sob a ótica de Bishop 

(1997), entendemos que Imbernón (2006) está falando de tornar o professor um 

“enculturador”. Acreditamos que durante os processos de formação (inicial ou 

continuada) os professores devam, antes, ser “enculturados”, de tal forma que sua 

atitude e seu pensamento em sala de aula sejam naturalmente “enculturadores” para 

seus alunos. O que propomos é que o momento da formação inicial é a etapa de 

construção dos “saberes” docentes mais propícia para a “enculturação matemática” 

do professor, na medida em que marca o momento de transição de um papel e visão 

de discente para um papel e visão de docente. 

Tardif (2000) ressalta que a construção dos “saberes” relacionados à 

profissão docente perpassa vários estágios de socialização, entre os quais, a 

socialização primária (dada pela história de vida, valores incorporados na vida 

familiar, etc.), a socialização pré-profissional (seu período de Educação Básica), a 

socialização formativa (que ocorre durante o curso de formação de professores), a 

socialização por meio das ferramentas de trabalho (pelo contato com programas 

curriculares, livros didáticos, normas institucionais, etc.) e a socialização pela prática 

do trabalho (ou socialização profissional, que se dá pelo próprio exercício da 

profissão na experiência em sala de aula e no contato com outros profissionais da 

educação). Chamamos a atenção para o fato de que, do ponto de vista de 

percepção e incorporação de valores, as socializações primária e pré-profissional 

são muito importantes, e que valores construídos nestas etapas são carregados 

integralmente para a fase de socialização formativa.  

Boa parte do que os professores sabem a respeito do ensino, sobre os papéis 

do professor, os valores da disciplina e sobre como ensinar provém de sua própria 

história de vida, principalmente de sua socialização, como alunos. Tardif (2000) 

observa que: 
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Os professores são trabalhadores que foram imersos em seu lugar de 
trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15.000 horas), 
antes mesmo de começarem a trabalhar. Essa imersão se expressa em 
toda uma bagagem de conhecimentos anteriores, de crenças, de 
representações e de certezas sobre a prática docente. Ora, o que se sabe 
hoje é que esse legado da socialização escolar permanece forte e estável 
através do tempo. Na América do Norte, percebe-se que a maioria dos 
dispositivos de formação inicial dos professores não consegue mudá-los 
nem abalá-los. Os alunos passam através da formação inicial para o 
magistério sem modificar substancialmente suas crenças anteriores sobre o 
ensino. E, tão logo começam a trabalhar como professores, sobretudo no 
contexto de urgência e de adaptação intensa que vivem quando começam a 
ensinar, são essas mesmas crenças e maneiras de fazer que reativam para 
solucionar seus problemas profissionais (TARDIF, 2000, p. 217). 

Tardif (2000) propõe que, na fase da socialização pré-profissional, os futuros 

professores constroem seus modelos relacionados à disciplina Matemática e à 

docência, fortemente impregnados de sentimentos e afetos, que determinam 

também sua visão do saber matemático no tocante a suas atividades características 

e de seus valores. Eles constroem suas crenças e sua visão cultural sobre o saber 

matemático, que nem sempre refletem todos os princípios que Bishop (1997) nos 

apresenta como os adequados para o processo pleno de “enculturação”. 

Como vimos, só muito recentemente as propostas curriculares se 

aproximaram de um enfoque “enculturador”, e, partindo do pressuposto de que estas 

mudanças levam tempo até que seus efeitos na formação integral do aluno sejam 

nítidos, concluímos que a fase pré-formativa dos professores atuais ou mesmo dos 

que se encontram hoje na fase formativa não contribui para a percepção do saber 

matemático em toda a sua plenitude (do ponto de vista da percepção e vivência de 

seus valores). 

Além disso, mesmo que os princípios norteadores dos currículos das reformas 

recentes já estivessem presentes há muito mais tempo na realidade das escolas 

brasileiras, teríamos que questionar se, nesta fase pré-formativa, os professores dos 

futuros professores adotaram atitudes e posturas no seu processo de ensino, 

fazendo-o um verdadeiro processo de enculturação. Isto nos remeteria a um círculo 

vicioso sem espaço para a ruptura de modelos de atuação que são repassados de 

uma geração a outra de professores. 



106 

Entre os modelos de atuação “nocivos” atuais da Educação Matemática que 

são disseminados durante a fase pré-formativa, fazemos alusão novamente aos 

problemas já abordados (no item 2.5), que são o ensino tecnicamente orientado (que 

se afasta da construção mais sólida de conceitos) e o ensino impessoal. Estes 

modelos, como vimos, provocam o desbalanço na percepção dos valores ligados ao 

saber matemático, dando origem a outras compreensões a respeito da Matemática, 

por exemplo, a ideia de que esta disciplina trata de assuntos para os quais apenas 

um seleto grupo de alunos terá aptidão. 

Tardif (2000) se refere às ideias sobre o ensino e aprendizagem que são 

cultivadas na fase pré-formativa como 

[...] fontes de suas convicções, crenças ou representações, frequentemente 
defendidas como certezas, em relação com diversos aspectos do ofício de 
professor: papel do professor, aprendizagem, características dos alunos, 
estratégias pedagógicas, gestão da classe etc. (TARDIF, 2000, p. 220). 

Tardif (2000) cita um estudo de Holt-Reynolds (1992) sobre as concepções do 

ensino e aprendizagem dos futuros professores, que mostra que “estes aderem 

‘espontaneamente’ a uma visão tradicionalista do ensino e do aluno” (HOLT-

REYNOLDS, 1992, apud TARDIF, 2000, p. 220). 

Ainda em Tardif (2000) há o relato de sínteses de pesquisas que tratam dos 

conhecimentos, das crenças dos futuros professores – Borko e Putnam (1996), 

Calderhead (1996), Carter e Anders (1996), Carter e Doyle (1995, 1996), Richardson 

(1996) e Wideen et al. (1998) –, que evidencia o fato de que  

[...] as crenças dos professores que se encontram em formação inicial 
remetem a esquemas de ação e de interpretação implícitos, estáveis e 
resistentes através do tempo. Pode-se formular a hipótese de que são 
esses esquemas [...] que tendem a reproduzir os comportamentos e as 
atitudes que constituem a essência do papel institucionalizado do professor 
(TARDIF, 2000, p. 220). 

Mesmo após a formação inicial, durante a fase de socialização profissional, a 

cultura profissional estabelecida entre os colegas de profissão faz com que os novos 

professores, não raro, assumam valores e atitudes de colegas com mais experiência 

(TARDIF, 2000). A formação inicial deve também trabalhar no sentido de fazer com 
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que professores novos possam levar professores mais antigos a questionar suas 

práticas e sua visão sobre o ensino da Matemática (o que não é fácil, mas pode ser 

perseguido), ou minimamente “blindar” os novos professores para que não acabem 

aderindo e reforçando a “velha cultura”. 

Como mencionamos anteriormente, parece haver um círculo vicioso no qual 

crenças, atitudes e valores dos futuros professores em relação ao saber matemático 

(a área do saber na qual atuarão) se consolidam na sua fase pré-formativa de 

socialização e irão influenciar os futuros alunos destes professores, no sentido de 

retransmitir-lhes as mesmas crenças, valores e atitudes. E ocorre que alguns destes 

futuros alunos também se tornarão professores de Matemática fazendo o círculo 

perdurar. 

Entretanto, entre estas duas fases, a fase pré-formativa e a fase em que o 

professor exerce de fato sua profissão em sala de aula, temos a fase formativa que, 

no caso da maioria dos professores de Matemática do Ensino Básico, ocorre durante 

o curso da licenciatura, no qual, a nosso ver, se dá no momento mais propício para a 

ruptura com crenças e atitudes nocivas que farão perdurar um círculo vicioso em 

que não há espaço para a “enculturação”. Baseados em Bishop (1997), citamos 

anteriormente que, para que o processo de “enculturação” aconteça nas salas de 

aula, os professores de Matemática precisam eles próprios ser “enculturados”, e 

consideramos que o momento oportuno para que esta “enculturação” se concretize 

seja o da formação inicial. 

Imbernón (2006) refere-se também a esta formação inicial e traz argumentos 

que corroboram a necessidade de uma análise sobre os cursos de licenciatura 

atuais, com o objetivo de entender se eles atendem as demandas atuais. Também 

alega que este é um importante momento (o da formação inicial) para ratificar ou 

modificar valores, atitudes e configurar ou reconfigurar a própria ação pedagógica do 

futuro professor. Assinala ainda que na etapa da formação inicial é necessário 

repensar tanto os conteúdos como a metodologia pela qual estes conteúdos são 

transmitidos, visto que os modelos aplicados na formação inicial (planejamento, 

estratégias, recursos, avaliação, etc.) também são assimilados pelos futuros 
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professores (princípio da simetria invertida),34 constituindo-se numa espécie de 

currículo oculto. Na formação inicial, os formadores de professores atuam como 

modelos de conduta e atitudes que, tacitamente, ensinam os futuros professores, o 

que implica que os formadores de professores precisam ser, eles próprios, 

“enculturadores” matemáticos. 

Julgamos relevante uma análise de como e de quanto os cursos de formação 

inicial estão eles próprios se modificando diante das mudanças requeridas para a 

Educação Matemática atual, de forma que neles ocorra transmissão dos valores e 

atitudes do saber matemático.  

Dentro do amplo processo de formação de professores, tomamos como foco 

deste trabalho a importante fase de formação inicial por entendermos que ela é a 

mais propícia para a formação de “enculturadores” matemáticos. 

Retomando o propósito desta pesquisa, pretendemos verificar se os princípios 

para o ensino de Matemática como um processo de enculturação (que entendemos, 

conforme argumentado, estar refletidos nas concepções atuais do currículo escolar) 

são favorecidos pelo conjunto de saberes para a docência que se pretende 

desenvolver durante o processo de formação inicial. Para isso, discutiremos uma 

“base de conhecimentos” que consideramos ser adequada e analisaremos como os 

princípios da enculturação podem ser nela incorporados, bem como as 

consequências desta incorporação.  

Assim como a aplicação dos princípios da enculturação nos currículos 

escolares não pode estar dissociada de seu conteúdo (representante tangível da 

área do saber), a aplicação dos princípios da enculturação na formação inicial dos 

professores não pode estar dissociada do corpo de saberes que se espera que este 

futuro professor acumule durante esta formação. É esta base de conhecimentos, 

aliada à incorporação dos princípios da enculturação que servirá de repertório para 
 

                                                      
34  Princípio segundo o qual a profissão docente é uma das poucas em que o futuro profissional é 

preparado no mesmo local no qual irá exercer a profissão. Momentos análogos ao estágio 
supervisionado certamente ocorrem na maioria das profissões, mas, no caso específico da 
profissão docente, o professor está, em todos os momentos de sua formação (e não só naqueles 
dedicados à prática), imerso na situação de aluno, observando (e assimilando) características, 
vícios e virtudes da profissão docente. 
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avaliarmos a presença dos princípios da enculturação nos pressupostos atuais 

utilizados para a concepção dos cursos de licenciatura. 

4.2 UM MODELO DE BASE DE CONHECIMENTOS DOS PROFESSORES EM 

SUA FORMAÇÃO INICIAL FORTALECIDA PELOS PRINCÍPIOS DA 

ENCULTURAÇÃO 

Como conjunto de “saberes” desejáveis para o futuro professor de 

Matemática, que carreguem os princípios da enculturação, partiremos da adoção da 

base de conhecimentos proposta por Shulman (1986). Isto porque é possível 

observar pontos em que estas bases estão mais intimamente ligadas com os 

princípios de uma abordagem “enculturadora”, e outros pontos em que esta base de 

conhecimentos pode ser reforçada por estes princípios.  

Shulman, em seu famoso artigo de 1986, Aqueles que entendem: 

desenvolvimento do conhecimento na docência,35 apontava que, nos EUA, tanto 

processos de seleção e avaliação de professores quanto políticas públicas e 

pesquisas sobre o corpo de conhecimentos necessários à docência perdiam 

(naquela época) o foco nos conteúdos36 no sentido de não abarcarem questões 

como: qual é a origem das explicações dos professores sobre determinados 

conteúdos? Como são representados os conteúdos pelo professor para evitar 

problemas de mal entendimento? Quais são e como se originam as fontes de 

analogias, metáforas, exemplos, demonstrações e reinterpretações do professor em 

relação aos diversos conteúdos? Como os professores estão preparados para 

realizar conexões entre diversos conteúdos, seja intra ou interdisciplinarmente? 

Como fica comprometida a estratégia pedagógica quando o professor não apresenta 

competência e domínio em relação a certo conteúdo?  

Esta perda de ênfase nos conteúdos foi o que Shulman (1986) chamou de 

“paradigma perdido”37 (SHULMAN, 1986, p. 7). Como alternativa para o resgate deste 

 

                                                      
35  Nossa tradução para “Those who understand: Knowledge growth in teaching”. 
36  Vale lembrar que na década de 1980 surgiam vários movimentos de reforma em oposição ao 

Movimento da Matemática Moderna, em que havia ênfase nos conteúdos. 
37  Tradução nossa para o termo original de Shulman (1986): “missing paradigm”. 
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“paradigma perdido”, ele propôs uma base de conhecimentos desejáveis a quem 

exerce a profissão docente, que serviria tanto como modelo para a avaliação dos 

profissionais que a exercem, para a elaboração das políticas relacionadas a esta 

formação, como para direcionar questões de pesquisa nesta área. Para Shulman 

(1986), o desenvolvimento da base de conhecimentos para docência está, sim, 

diretamente relacionado com o saber específico (conteúdo), que será objeto de 

ensino do professor. O autor categoriza esta base de conhecimentos derivada do 

saber matemático específico em conhecimento do conteúdo, conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular. 

Ressaltamos que não se trata de dar uma ênfase “conteudista” aos 

conhecimentos que se obtêm num curso de licenciatura. Não se trata de inserir 

simplesmente “mais conteúdo” nas grades curriculares da licenciatura. O princípio da 

visão ampla e elementar deve ser respeitado também no processo de 

desenvolvimento do saber matemático do professor. Na perspectiva da 

“enculturação”, a apreensão do conteúdo não cuida apenas de conhecer “a” 

Matemática, mas também de acumular conhecimentos “sobre” a Matemática. Do 

ponto de vista de preparar o professor como “enculturador”, a ênfase nos conteúdos 

deriva do fato de que a própria Matemática é a substância com a qual o professor 

trabalha, visando um processo de formação integral dos alunos. Quanto maior for o 

domínio desta substância, maior será o leque de possibilidades de exploração do 

saber matemático como objeto de ensino da Escola Básica e fonte primária para 

explicitar os valores deste saber como componente cultural. 

4.2.1 O conhecimento do conteúdo 

O conhecimento do conteúdo se refere a conteúdos específicos da matéria 

que o professor leciona. São, essencialmente, os conhecimentos que derivam da 

disciplina como ciência e se tornam objeto do corpo de conhecimentos constituintes 

da cultura geral. Ele se refere à quantidade e organização do conhecimento 

específico da matéria, por si só, na mente do professor (SHULMAN, 1986). 

Esse conhecimento inclui tanto as compreensões de fatos, conceitos, 

processos, procedimentos etc. de uma área específica de conhecimento quanto a 
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forma pela qual ocorrem a construção e validação de conhecimentos dessa área de 

saber específico. Shulman (1986) subdivide38 o conhecimento do conteúdo em: 

• Conhecimento Substantivo, que se refere aos conceitos e ao 

conhecimento dos tópicos de sua disciplina, bem como à variedade de 

modos pelos quais os conceitos básicos e princípios da matéria (disciplina) 

são organizados para incorporar seus fatos. O professor deve possuir uma 

compreensão mínima e básica da matéria a ser ensinada, de forma a 

tornar possíveis o ensino e a aprendizagem dos alunos e um bom 

conhecimento das possibilidades representacionais da matéria. Este 

conhecimento pressupõe saber o porquê de um determinado tópico ser 

central para uma disciplina e quais são os periféricos. Neste sentido, o 

conhecimento substantivo é significativo para o exercício do princípio da 

visão ampla e elementar. 

• Conhecimento Sintático, que envolve conhecimento das formas pelas 

quais a disciplina constrói, avalia e legitima um novo conhecimento, bem 

como o entendimento do método investigativo e das concepções de 

ciência assumidos pela área de conhecimento. Ele está ligado ao 

entendimento da linguagem subjacente (ou metalinguagem) inerente a 

uma determinada área do saber. Na Matemática, por exemplo, um meio 

característico é o raciocínio lógico dedutivo. 

Julgamos que o conhecimento sintático está fortemente vinculado com a 

apreciação da “atitude matemática”, e é fonte rica para a exploração (mesmo que 

tácita) dos valores da cultura matemática. Abre, para o futuro professor, o acesso a 

um conhecimento ligado aos componentes ideológicos, sentimentais e sociológicos 

do saber matemático (conforme a concepção de BISHOP, 1997).  

No caso das licenciaturas em Matemática, este conhecimento poderia ser 

explorado por meio de atividades com a intenção de indicar como as ideias 

 

                                                      
38  Para apresentar esta subdivisão, Shulman (1986) utiliza uma classificação de uma de Schuab 

(1978). 
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matemáticas são “geradas”, permitindo a reflexão sobre qual é a natureza destas 

ideias, fortalecendo seus conceitos sobre a “cultura” matemática, que serão 

passados adiante a seus futuros alunos. Bishop (1997) sugere que estas atividades 

podem usar como técnica a “investigação”, na tentativa de reproduzir algumas 

atividades dos matemáticos e desvelar a fase criativa e inventiva dos 

desenvolvimentos em Matemática antes de atingir a fase de formalização, 

propiciando a percepção de que a forma de apresentação dos resultados quase 

nunca segue a sequência de atividades e caminhos que levaram a estes resultados. 

Valores como “transparência” e “racionalismo” ficam fortemente implícitos nestas 

atividades. 

No tocante ao conhecimento substantivo, que é o conhecimento dos tópicos e 

assuntos da disciplina em si, cabe aqui uma discussão sobre a distinção necessária 

entre a Matemática Escolar e a Matemática Científica nos cursos de licenciatura em 

Matemática, o que tem implicação direta no princípio da “formalização com 

significado” (conforme item 2.6.5).  

Vimos que um dos princípios do processo de “enculturação” é o da 

formalização com significado, que implica que este processo ocorra entre o nível 

informal e o nível técnico, que é o nível da Matemática Científica (conforme 

abordamos no item 2.6.5). Se visamos atingir na escola este nível formal (embora 

nem sempre trabalhemos nele), então num curso de licenciatura em Matemática os 

conteúdos devem ser abordados procurando-se esgotar as possibilidades e 

problemas ligados ao processo de ensino escolar em que este nível formal surge. 

Há um percurso para atingir este nível formal da Matemática Escolar que não pode 

ser abreviado pela apresentação dos significados literais (geralmente os “pontos de 

partida” para as incursões da Matemática Científica), mas que pressupõe a 

exploração da multiplicidade de interpretações dos conceitos e que se consiga 

relacionar objetos e fatos observados com ideias abstratas. 

A este respeito, Fiorentini (IN MOREIRA E DAVID, 2007) ressalta que: 
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O futuro professor precisa conhecer os processos e significados formais da 
Matemática Acadêmica, não para depois transpô-los didaticamente a seus 
alunos, mas para discuti-los e analisá-los criticamente, avaliando seus 
limites e possibilidades enquanto objetos de ensino. Assim, o professor 
qualifica-se para explorar e problematizar as formas conceituais 
pedagogicamente mais significativas ao desenvolvimento do pensamento 
matemático do cidadão contemporâneo (FIORENTINI IN MOREIRA E DAVID, 
2007, p. 11). 

Moreira e David (2007) nos apresentam algumas conclusões sobre o 

conteúdo matemático nos cursos de licenciatura do final do século XX. Eles 

salientam que, de modo geral, o saber docente se divide em “conhecimento da 

disciplina” e outros saberes “acessórios”, necessários ao processo de transmissão 

do saber disciplinar. Também apontam que a construção de vínculos entre a 

matemática apresentada na formação e a Matemática que aparece na prática da 

sala de aula é “tarefa relegada ao mundo exterior da formação matemática” (como o 

programa de estágio supervisionado e o próprio período de início da carreira 

docente). 

Segundo crítica de Moreira e David (2007), a formação matemática que se 

pretende fornecer atualmente na licenciatura objetiva promover o aprofundamento 

do saber matemático do futuro professor, de modo a apresentar-lhe as formas 

avançadas da Matemática, conhecida por Matemática Acadêmica (a Matemática 

Científica), sem vinculá-la a todo um conjunto complexo de significados que este 

saber assume na escola e ao processo de apropriação destes saberes no nível 

escolar, pelos alunos. Assim,  

[...] o conhecimento matemático veiculado no processo de formação fica 
“esquecido” como objeto de análise crítica, e a formação matemática na 
licenciatura fica liberada da obrigação de buscar uma articulação intrínseca 
com a prática docente escolar (MOREIRA E DAVID, 2007, p. 16). 

Do ponto de vista do processo de “enculturação”, esta abordagem do 

conteúdo específico do saber matemático nos cursos de licenciatura e sua 

desvinculação da prática docente escolar (MOREIRA E DAVID, 2007) não contribui para 

que se explorem os significados e representações do conhecimento matemático na 

fase escolar (que caracteriza o nível formal para BISHOP, 1997) em toda a sua 

plenitude. Sendo assim, distancia o futuro professor do que apresentamos como 

nível formal (item 2.6.5, sobre o princípio da formalização do significado) desejável 
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para uma abordagem cultural da Educação Matemática, aproximando-o mais do 

nível científico. 

O conteúdo matemático das licenciaturas deve adotar uma concepção de 

Matemática Escolar que trata, sim, dos saberes já validados pela comunidade 

acadêmica (sofrendo, portanto, sua influência), mas deve ser abordado objetivando 

a construção de saberes que serão mobilizados pelos professores, em sua futura 

ação pedagógica, que tratem dos conceitos da Matemática Superior vinculados à 

multiplicidade de significados que estes conceitos assumem na Matemática Escolar, 

e, consequentemente, no mundo tangível da realidade dos alunos. Além disso, o 

conteúdo matemático nas licenciaturas deve ser abordado de forma a mobilizar 

valores intrínsecos ao processo de produção e modos de utilização do saber 

matemático.  

A Matemática Científica já trabalha num plano em que muitos objetos são 

assumidos em sua forma abstrata e exclusivamente com o significado literal, por 

exemplo, o conceito de número, e foca seu trabalho em propriedades estruturais, 

desvinculando as estruturas de objetos tangíveis do mundo real (MOREIRA E DAVID, 

2007). Neste sentido, descaracteriza muitos dos objetos reais que originam as seis 

atividades (contar, medir, localizar, modelar, jogar/brincar, explicar) características 

do saber matemático (conforme abordado no item 2.3).  

Concluímos que, do ponto de vista do processo de enculturação, para a 

Matemática Escolar o que interessa é o que ocorre antes de as ideias matemáticas 

assumirem as suas formas abstratas. É exatamente esta construção de ideias 

(ideias que se traduzem em abstrações cujos significados são implícita e 

diretamente assumidos como objetos prontos pela Matemática Científica), a partir de 

objetos tangíveis, que caracteriza o nível de formação de conceitos e o nível formal, 

que é o da Matemática Escolar. Neste nível, os alunos estão constantemente 

trabalhando na transição dos conceitos entre o “concreto” (objetos tangíveis) e o 

“abstrato”, realizando viagens de “ida” e “volta” entre estes dois planos na busca da 

compreensão. Estas viagens de “ida” e “volta” são características da Matemática 

Escolar, e a abordagem de conteúdos matemáticos nos cursos de licenciatura deve 

discuti-las, tendo como pano de fundo os significados literais fornecidos pela 
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Matemática Científica (MOREIRA E DAVID, 2007). O conhecimento desta Matemática 

(a Matemática Científica), por outro lado, garante ao professor o conhecimento para 

que não se descuide e faça com que a formalização dos conceitos não ocorra de 

forma enviesada e desatenta, levando os alunos a problemas futuros. 

Partilhando das ideias de Moreira e David (2007), e conectando-as com as 

preocupações de Shulman (1986) em relação à abordagem dos conteúdos, 

ressaltamos que, se a Matemática Escolar for vista como mero subconjunto, ou 

como a “parte simples” da Matemática Acadêmica, teremos uma indesejada 

desqualificação do conhecimento matemático escolar perante o saber acadêmico, o 

que implica a concepção nociva de que não há muito o que questionar, investigar ou 

desenvolver sobre a Matemática Escolar (entendendo-a como um conhecimento 

naturalmente dado pela Matemática Científica no processo de formação inicial do 

professor).  

O entendimento de que o conteúdo matemático para as licenciaturas deve ser 

uma “simplificação” (ou a parte mais fácil) dos conteúdos aplicados aos futuros 

matemáticos distorce o papel desta formação. Não se trata de uma simplificação da 

Matemática Científica, mas do estudo dos seus conceitos fundamentais com o rigor 

necessário do processo de produção matemática e, além disso, da exploração do 

objeto matemático como objeto de ensino, o que envolve o estudo e a utilidade da 

pluralidade de significados que tal objeto pode assumir na sala de aula, bem como 

os obstáculos inerentes aos conceitos que devem ser vencidos na busca da 

adequada formalização desses objetos.. 

Ainda, conforme explicitado em documento da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM), de 2004, uma das atribuições do professor de 

Matemática é “utilizar diferentes representações semióticas para uma mesma noção 

Matemática, usando e transitando por representações simbólicas, gráficas, 

numéricas, entre outras” (SBEM, 2004, p. 8). 

Considerando esta atribuição, entendemos que a utilização destas diferentes 

representações semióticas deva ser abordada justamente quando o futuro professor 

estuda de maneira mais formal e literal os conteúdos específicos do saber 
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matemático. É isto que vincula, fundamentalmente, este saber de nível superior com 

os objetos de ensino com os quais o professor trabalhará na escola. 

Mais ainda, sob a ótica da formação de professores como enculturadores, e 

seguindo as conclusões do trabalho de Lellis (2002), consideramos central a 

questão de que a atribuição dos múltiplos significados a serem explorados a partir 

do significado literal (da Matemática Científica) ocorra fundamentalmente nas 

disciplinas de conteúdo específico, observando os princípios da formalização com 

significado e da visão ampla e elementar (que pressupõem uma visão ampla de um 

conceito, bem como a identificação deste conceito como conceito central ou 

acessório). Não há como relegar somente às práticas de ensino a discussão dos 

significados. 

Defendemos que a adequada assimilação dos conhecimentos da Matemática 

Científica e a abordagem destes conhecimentos como objetos de ensino da 

Matemática Escolar demandam tempo. Primeiro, pressupõe-se que o professor 

domine os conceitos fundamentais da Matemática Científica, embora estes 

conceitos não esgotem nem precisam esgotar o conhecimento mais detalhado que 

deve possuir o futuro matemático. Não se trata, porém, de “cortar” assuntos do 

currículo do bacharel para adequá-lo aos licenciandos, e sim de criar uma grade 

curricular de conhecimento matemático para as licenciaturas, que possua uma 

“identidade própria”. Depois, pressupõe-se uma discussão dos significados que o 

conceito formal estudado assume na sala de aula. Aumentar a carga das disciplinas 

ditas de caráter pedagógico em detrimento da diminuição da carga das disciplinas 

de conteúdo específico, pressupondo que o conhecimento pedagógico tem mais 

peso na formação, priva o professor de um conhecimento fundamental do conteúdo 

(na forma como descrevemos) que, em consequência, o privará de subsídios para a 

discussão das questões pedagógicas. 

A não distinção entre as Matemáticas Escolar e Científica na transmissão do 

conhecimento substantivo fere, assim, tanto o princípio da formalização do 

significado num processo “enculturador” de Educação Matemática quanto o princípio 

da visão ampla e elementar. Argumentamos que fere também o princípio do poder 

explicativo, na medida em que priva o professor de um conjunto de conhecimentos 
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que lhe permitirão mostrar aos alunos como um mesmo conceito (formalizado 

significativamente) pode explicar uma série de fatos com os quais os alunos já lidam 

no nível informal (concepção de Bishop explorada em 2.6). 

Shulman (1986) relacionou outro tipo de conhecimento, chamando-o de 

“conhecimento pedagógico do conteúdo”39 que, a nosso ver, vai também ao 

encontro das preocupações com a distinção entre a Matemática Escolar e 

Acadêmica, visto que contempla uma ampliação de escopo em relação ao 

conhecimento substantivo do conteúdo que o futuro professor deve possuir. Uma 

vez que o futuro professor tenha adquirido os conhecimentos de conteúdo específico 

da Matemática Superior com a devida preocupação de vinculá-los ao conhecimento 

considerado na Matemática Escolar, este “conhecimento pedagógico do conteúdo”, 

proposto por Shulman (1986), partirá deste conhecimento do conteúdo específico 

para auxiliar o professor a implementar estratégias de ensino na sala de aula.  

4.2.2 O conhecimento pedagógico do conteúdo 

O conhecimento pedagógico do conteúdo trata do conhecimento da matéria 

voltado para o ensino, ou dos aspectos do conteúdo e modo de abordagem mais 

adequados ao ensino. Constitui-se em um conhecimento ligado às formas mais úteis 

de abordagem das ideias e conceitos, que envolve toda a pluralidade de significados 

dos mesmos, bem como a exploração destes conceitos por meio de analogias, 

exemplos esclarecedores, da relação de determinados conteúdos e suas ideias com 

outros temas dentro ou fora da Matemática, bem como da concepção de 

demonstrações40 mais convincentes (SHULMAN, 1986). Ou seja, trata das formas de 

abordar os conteúdos fazendo com que sua compreensão seja a maior possível 

para os outros. 

Nas palavras de Shulman (1986): 

 

                                                      
39  “pedagogical content knowledge”. 
40  É claro que toda demonstração formal é válida e, portanto, convincente. O sentido de 

“demonstração convincente” aqui remete àquelas formas de demonstrar que não se prendam 
somente ao significado literal das proposições, mas que recorram à pluralidade de significados 
que a proposição encerra.  
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[...] Dentro da categoria de conhecimento pedagógico de conteúdo incluo, 
para a maioria dos tópicos regularmente ensinados de uma área de 
conhecimento específico, as formas mais úteis de representações de tais 
ideias, as analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos, explanações e 
demonstrações [...] também incluo uma compreensão do que torna a 
aprendizagem de tópicos específicos fácil ou difícil: as concepções e pré-
concepções que estudantes de diferentes idades e repertórios trazem 
consigo para o aprendizado daqueles mais frequentes tópicos e lições 
ensinados (SHULMAN, 1986, p. 9 – tradução nossa).41 

A isso ainda acrescenta Mizukami42 (2004) que: 

Influenciado tanto pelo conhecimento da matéria quanto pelo conhecimento 
pedagógico, o conhecimento pedagógico do conteúdo emerge e cresce 
quando professores transformam seu conhecimento do conteúdo específico 
considerando propósitos de ensino (MIZUKAMI, 2004, p. 7). 

Entendemos que “as representações mais úteis [...], as analogias mais 

poderosas, ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações” sugeridos por 

Shulman remetem à capacidade de elaboração de atividades apropriadas, que 

respeitem a capacidade cognitiva dos alunos, desenvolvidas de maneira a estimular 

seu interesse e engajamento. Por isso, consideramos que o conhecimento 

pedagógico do conteúdo pressupõe, durante o curso de licenciatura, a exploração 

de um amplo leque de atividades e formas de abordagem visando à exploração e 

construção de conceitos.  

Dado que não há “uma” ou “a” forma mais poderosa de representação, o 

professor deve possuir um repertório variado de maneiras alternativas de 

representação dos conceitos (LELLIS, 2002), algumas das quais derivam das 

disciplinas de conteúdo específico, outras da pesquisa, e outras ainda derivam da 

própria prática. Este tipo de conhecimento é o que propicia uma abordagem que visa 

a “enculturação” à medida que combate o que se apresentou como “ensino 

tecnicamente orientado”, dado que foca a apreensão de conceitos e fomenta valores 

como “transparência” e “racionalismo”. 

 

                                                      
41  Texto original: “Within the category of pedagogical content of knowledge I include, for the most 

regularly taught topics in one’s subject area, the most useful forms of representation of those 
ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrations […] 
also includes an understanding of what makes the learning of specific topics easy or difficult: the 
conceptions and preconceptions that students of different ages and background bring with them to 
the learning of those most frequents taught topics and lessons”. 

42  Citando Wilson, Shulman, Richert (1987). 
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Ressaltamos que esta “exploração de formas, métodos e estratégias para 

apresentação” não trata apenas da transposição didática do conhecimento científico 

para a escola, conforme apontam Moreira e David (2007), pois, assim como o 

conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo não pode ser 

concebido totalmente a partir da Matemática Científica e fora do contexto da 

Matemática Escolar. Os problemas e dilemas desta Matemática, que são distintos 

dos problemas e dilemas da Matemática Científica, é que alimentam o 

desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo (MOREIRA E DAVID, 

2007). 

Dentro da preocupação em transformar os conteúdos matemáticos em 

objetos de ensino, faz-se necessário frisar que o conhecimento pedagógico do 

conteúdo abrange também uma importante dimensão “pedagógica” na medida em 

que considera processos da educação que transcendem uma área específica. Neste 

sentido, contempla conhecimentos de teorias e princípios relacionados aos 

processos de ensino e aprendizagem; conhecimentos sobre os alunos 

(características dos alunos, processos cognitivos e desenvolvimento mental, e 

teorias de aprendizagem); conhecimento das concepções ou pré-concepções dos 

alunos nas diferentes fases escolares. Estes conhecimentos servem de subsídio 

para a concepção das estratégias de abordagem e significação dos conteúdos 

matemáticos. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo, ao ser orientado para a ênfase na 

compreensão dos outros, adere ao princípio da acessibilidade, e, ao se preocupar 

com a exploração de significados, também se associa ao princípio da formalização 

com significado. Na realidade, propomos que estes princípios reforçam e dão 

robustez ao conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo. O conhecimento 

pedagógico do conteúdo trata, do ponto de vista da “enculturação”, de preparar o 

professor para explorar e desenvolver conceitos por meio de atividades, 

exemplificando atividades que podem ser lançadas quando da exploração de 

conteúdos, ou, melhor ainda, provendo ao professor a capacidade de preparar suas 

próprias atividades voltadas para a construção dos conceitos. Novamente vale 

lembrar que o conhecimento do conteúdo (apresentando estreita relação com a 
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Matemática Escolar) é matéria-prima indispensável para a apreensão do 

conhecimento pedagógico do conteúdo, conforme discutimos aqui. 

Além disso, consideramos que o conhecimento pedagógico do conteúdo pode 

incluir também a dimensão histórica do desenvolvimento do conhecimento 

matemático, que pode ser abordada tanto do ponto de vista epistemológico como 

pode abarcar o estudo do significado social dos desenvolvimentos ligados a uma 

disciplina específica e permitir que se discutam, de forma consciente, modos de 

abordagem e utilização dos valores atribuídos historicamente a uma determinada 

área do saber. Julgamos que “relacionar a Matemática com a realidade, a fim de 

ajudar seus alunos na tarefa de compreender como essa ciência permeia nossa vida 

e como os seus diferentes ramos estão interconectados” (SBEM, 2004, p. 8), é uma 

ferramenta de natureza didático-pedagógica. 

Neste sentido, o conhecimento pedagógico do conteúdo combate a 

“predominância da visão de Matemática como disciplina neutra, objetiva, abstrata, a-

histórica e universal, sem relação com os entornos sócio-culturais em que ela é 

produzida, praticada e significada” (p. 5), apontada pelo documento da SBEM (2004) 

como um dos problemas atuais a serem enfrentados nos cursos de licenciatura.  

Isto é, do ponto de vista de um processo de “enculturação do futuro professor 

de Matemática”, o conhecimento pedagógico do conteúdo nos cursos de licenciatura 

em Matemática pode incluir tanto conhecimentos sobre o processo de construção de 

determinado saber em Matemática como um conhecimento crítico sobre o 

desenvolvimento da Matemática e seus valores, bem como a respeito do significado 

deste conhecimento para a sociedade, considerando sua história e os fatores sociais 

e políticos que determinaram este desenvolvimento.  

Se na dimensão do conhecimento substantivo e sintático do conteúdo Bishop 

(1997) sugere as atividades de investigação matemática, nesta dimensão do 

conhecimento pedagógico do conteúdo, a sugestão é a de que o futuro professor 

desenvolva atividades de pesquisa no sentido de explicitar os determinantes 

científicos, sociais e políticos do desenvolvimento da Matemática, bem como a 
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influência que estes desenvolvimentos tiveram nas esferas científicas, sociais e 

políticas.  

Estas atividades podem se desenvolver de várias maneiras, mas 

predominantemente por meio de pesquisa bibliográfica. Há hoje uma boa quantidade 

de livros que trazem, em “cores muito vivas”, a história da Matemática e o impacto 

de seu desenvolvimento a cada tempo. Não se trata de livros acadêmicos sobre 

história da Matemática (como o livro de Carl Boyer), mas sim de livros de divulgação 

científica, escritos quase como romances, mas que não perdem seu compromisso 

com a história real. Como exemplo de títulos destas obras citamos o admirável O 

romance das equações algébricas, de Gilberto Garbi; O último teorema de Fermat, 

de Simon Singh; A janela de Euclides de Leonard Mlodinow; A equação que 

ninguém conseguia resolver, de Mário Lívio; e História de um número, de Eli Maor.  

Para ir além da menção de títulos, comentaremos um pouco mais sobre a 

obra O livro dos códigos, também de Simon Singh, que situa o desenvolvimento da 

teoria dos números no núcleo de toda a fundamentação dos processos de 

criptografia, do qual depende hoje o comércio eletrônico mundial via internet. O livro 

liga o desenvolvimento das primeiras máquinas de processar, precursoras dos 

computadores, à necessidade de processamento de algoritmos capazes de 

descobrir as chaves que permitiriam a interpretação de mensagens cifradas durante 

a Segunda Guerra Mundial. Mostra como a participação de matemáticos e seus 

desenvolvimentos teóricos foram imprescindíveis ao alcance desse objetivo. Conta, 

mais ainda, como a natureza dos números primos, de suas propriedades, e o fato de 

não haver (pelo menos ainda) como determinar um processo para a construção da 

sequência de números primos atribuem a eles um papel fundamental na chamada 

criptografia de chave pública, na qual se fundamentam, por exemplo, processos de 

segurança do comércio eletrônico mundial. Particularmente, o livro ilustra de que 

modo um desenvolvimento teórico numa área considerada abstrata, como o 

desenvolvimento “puro” da teoria dos números, pode fazer desmoronar esta base 

dos processos de segurança que sustentam o comércio eletrônico mundial. 

Como Lellis (2002) aborda em seu trabalho de dissertação, este tipo de 

literatura, além de apresentar a história de problemas matemáticos e suas 
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implicações, também mostra e interpreta teorias e resultados da Matemática de 

maneira informal, utilizando-se de recursos de natureza didático-pedagógica, como 

metáforas e alegorias, das origens históricas e do propósito da criação dos objetos 

matemáticos, evidenciando seus significados fundamentais. Como consequência, 

atividades de pesquisa baseadas neste tipo de material garantem ao futuro 

professor conhecimentos que lhe proporcionam “humanizar” a Matemática, no 

sentido de evidenciar sua importância no rol de atividades naturais do ser humano. 

Da mesma forma o conhecimento pedagógico do conteúdo contribui para o 

desenvolvimento da percepção dos valores ligados ao saber da área específica da 

Matemática, o que permitirá a disseminação destes valores pelo professor a seus 

futuros alunos, como propõe o princípio da representatividade. 

4.2.3 O conhecimento curricular 

Bastante relacionado com o conhecimento pedagógico do conteúdo está o 

conhecimento curricular. Isto porque, na concepção de Shulman (1986), o currículo 

é representado por todo conjunto de programas desenhados para o ensino de 

determinado conteúdo para certo nível, pela variedade de material instrucional 

disponível em relação a estes programas e, ainda, por um conjunto de 

características que servem como indicação ou contraindicação para o uso de um 

particular currículo ou material em determinadas circunstâncias. Ou seja, o currículo 

remete tanto à grade de conteúdos quanto à metodologia de abordagem por meio do 

material instrucional. É na preocupação com questões metodológicas que o 

conhecimento curricular se vincula ao conhecimento pedagógico do conteúdo. 

O conhecimento curricular pressupõe que o professor possua domínio das 

alternativas que o currículo lhe dá, para lidar com situações e necessidades 

distintas, o que inclui conhecimento de material instrucional, de textos alternativos, 

de aplicativos e programas, de materiais visuais, de demonstrações em laboratório e 

de atividades de investigação matemática a serem propostas aos alunos (SHULMAN, 

2006). 
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Dentro da disciplina Matemática, o conhecimento curricular pressupõe a 

percepção “vertical” do currículo, que considera os tópicos já estudados e o nível em 

que foram estudados, bem como os tópicos que serão estudados, e em que nível 

serão estudados. Mais do que se prender exclusivamente ao currículo de 

Matemática, o conhecimento curricular pressupõe conhecimento “lateral do 

currículo”, que implica o conhecimento sobre os assuntos que estão sendo 

estudados em outras disciplinas de forma a poder lançar mão deles para favorecer o 

aprendizado dos alunos (explorando aplicações dos conceitos matemáticos, bem 

como analogias que podem ser feitas com objetos do conhecimento que 

transcendem a Matemática). 

 Cabe aqui ressaltar que, originalmente, Shulman (1986) não aborda, no 

conhecimento curricular, o conhecimento dos fins, metas e propósitos educacionais 

e de seus fundamentos filosóficos e históricos que levam a determinado currículo, 

bem como não pretende, explicitamente, entrar no terreno das finalidades das 

formas de abordagem que o currículo prevê. Os princípios da “enculturação” podem 

justificar a ampliação de concepção deste conhecimento curricular, no sentido de 

passar a abordar os pressupostos que alicerçam o projeto curricular, pois, como 

mencionamos, estes princípios derivam diretamente da concepção sobre os 

propósitos da Educação Matemática na sociedade atual. 

Do ponto de vista de um processo “enculturador”, observamos que o estudo 

dos fatores que motivaram as reestruturações curriculares faz perceber a busca por 

um reequilíbrio de valores, e é também por isso uma forma de “enculturação” do 

próprio licenciando. Então, o conhecimento do currículo, das forças e interesses que 

determinam sua elaboração, e o conhecimento dos movimentos históricos de 

reforma, são componentes muito importantes do conhecimento curricular. O futuro 

professor receberá um determinado currículo para trabalhar que (espera-se) traga 

algumas diretrizes no sentido de “o que” desenvolver como conteúdo e “como” 

desenvolver. Um estudo mais aprofundado do currículo, dentro da dimensão do 

conhecimento curricular, permitirá ao professor entender o “porque” de trabalhar 

estes conteúdos e do “porque” trabalhar de “certas formas”. Este estudo trará à tona 

constantemente a discussão entre o currículo atual, as tendências curriculares 

passadas e os fins e metas da Educação Matemática. 



124 

Vale observar que Shulman (1986) não inclui em nenhuma das três 

categorias exploradas conhecimentos relativos aos contextos educacionais, 

envolvendo tanto contextos micro – como grupos de trabalho ou sala de aula e 

gestão da escola – até os contextos macro – como o de comunidades e de culturas, 

de administração da classe e de interação com os alunos; ou história e filosofia da 

educação. Shulman argumenta que estes conhecimentos são repassados ao futuro 

professor por meio das formas que ele (SHULMAN, 1986) propõe para que o corpo de 

conhecimentos do professor seja adquirido, deixando a transmissão deste 

conhecimento a cargo (por exemplo) das disciplinas de Práticas de Ensino, que 

incluem os estudos de caso e seu uso para exemplificar e contextualizar as 

estruturas teóricas nas quais estes conhecimentos se baseiam. 

4.3 A ABORDAGEM CULTURAL PROPICIANDO “ROBUSTEZ” ÀS BASES DE 

CONHECIMENTO 

Elencamos a seguir, de forma resumida, algumas possíveis características 

(apresentadas no item anterior) que, a nosso ver, são fatores que contribuem como 

meios de incluir nos cursos de formação inicial princípios de uma abordagem cultural 

para a Educação Matemática, dentro das bases do conhecimento propostas por 

Shulman: 

• Vincular a assimilação dos conteúdos da Matemática Superior nas 

disciplinas específicas, com uma abordagem da Matemática Escolar 

derivada ou relacionada a este conteúdo nos cursos de licenciatura, de 

modo a permitir a discussão dos fatores ligados à formação de conceitos e 

seus múltiplos significados no nível formal do saber matemático. 

Entendemos que esta vinculação deva ocorrer nas próprias disciplinas 

voltadas ao saber específico em Matemática, e não deixadas a cargo das 

disciplinas de prática de ensino, enquanto a estas caberia, entre outras 

coisas, a discussão das estratégias para a exploração dos 

multissignificados assumidos pelos conteúdos, previamente estudados nas 

disciplinas de conteúdo específico. Conforme observamos, esta forma de 

abordagem dos conteúdos específicos demanda tempo, e por isso não se 

justifica a troca de carga horária de disciplinas de conteúdo específico por 
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carga horária de natureza pedagógica. Além disso, esta abordagem exige 

para as licenciaturas aquilo a que as resoluções e pareceres legais atuais 

(por exemplo, o parecer CNE/CP 09 de 2001) se referem como “currículo 

com identidade própria”, em que as ementas das disciplinas não estejam 

estritamente vinculadas às ementas das disciplinas elencadas para a 

formação de matemáticos; 

• Apresentação e discussão de situações e atividades (prioritariamente, mas 

não só nas disciplinas de prática de ensino) que priorizem a formação de 

conceitos matemáticos (para os futuros alunos do futuro professor), na 

contracorrente um ensino mais tecnicamente orientado;  

•  Exploração de atividades de “investigação” (por parte dos futuros 

professores) de forma a vivenciarem o componente sintático do conteúdo 

específico (ainda dentro do conhecimento do conteúdo) e valores como 

“transparência”, “racionalismo” e “progresso”; 

• Abordagem da história da construção do saber matemático tanto do ponto 

de vista epistemológico quanto do estudo do significado social dos 

desenvolvimentos ligados à Matemática; 

• O estudo do currículo, das forças e interesses que determinam sua forma 

atual, dos pressupostos que estão por trás de sua concepção, e dos 

movimentos históricos de reforma, dentro do componente do conhecimento 

curricular escolar; 

•  A inclusão do estudo explícito dos princípios para uma abordagem cultural 

do saber matemático, também como parte do conhecimento curricular;  

• A busca de situações em outras disciplinas escolares, em que se 

explicitem os valores inerentes ao saber matemático para formular 

representações e ideias úteis em situações de ensino (dentro do 

conhecimento pedagógico do conteúdo). 

Esta inclusão de novas características em cada um dos tipos de 

conhecimento elaborados por Shulman (1986) amplia (dá mais robustez) de algum 

modo estes conhecimentos como se tivéssemos uma categoria transversal de 

conhecimentos perpassando as três anteriores. Ou seja, os três tipos de 

conhecimentos propostos por Shulman (1986) são permeados pelos princípios da 

enculturação matemática, dando-lhes mais força. 
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A percepção dos princípios da enculturação talvez não seja totalmente 

consciente, pois se constitui também na interiorização de valores e atitudes 

fomentadas por estes valores que, para o professor, se tornam regras implícitas de 

ação adquiridas na sua formação inicial, além de contribuírem para romper com 

padrões assimilados em sua fase pré-formativa (conforme vimos no item 4.1). 

Abaixo (Figura 2) expomos uma representação de como, a nosso ver, os princípios 

da enculturação dão robustez à base de conhecimentos proposta por Shulman 

(1986):  

Conhecimento 

Curricular

Conhecimento 

Pedagógico 

do Conteúdo

Conhecimento 

do Conteúdo

Conhecimento 

do Conteúdo

Conhecimento 

Pedagógico

Do Conteúdo

Conhecimento 

Curricular

Aplicando Princípios da 

Abordagem Cultural

•Representatividade
•Acessibilidade
•Poder Explicativo
•Visão Ampla e Elementar
•Formalização com Significado

 

Figura 2: Princípios da enculturação fortalecendo a base de conhecimentos docente 

Pensar nesta base de conhecimentos de Shulman (1986), “ampliada” pelos 

conceitos de Bishop (1997) se constitui no nosso referencial. Assim como os 

princípios da enculturação se aplicam, diretamente, na idealização dos currículos 

escolares, a concepção de uma base de conhecimentos permeada por estes 

princípios se configura em um modelo central para formar professores de 

Matemática, em consonância com as mesmas finalidades das quais derivaram estes 

currículos. 

Esta é, na nossa concepção, a base de conhecimentos que pode tornar o 

professor um agente “enculturador” matemático necessário para levar a cabo as 
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finalidades da Educação Matemática (conforme abordamos em 2.1) na nossa 

sociedade pós-moderna. Buscamos utilizar esta concepção de base de 

conhecimento para avaliar o que ocorre nos cursos de licenciatura atuais. É o que 

fazemos a seguir. 

4.4 RECAPITULANDO IDEIAS 

Faremos aqui outra breve pausa para direcionar um olhar mais amplo ao 

desenvolvimento das ideias discutidas até aqui. 

Após apresentarmos uma base de princípios para a implementação de um 

projeto de Educação Matemática segundo os princípios da enculturação, realizamos 

um breve apanhado histórico a respeito do desenvolvimento das tendências 

curriculares para o ensino de Matemática no Brasil e estudamos a aderência destes 

princípios às diretrizes curriculares nacionais atuais e à proposta curricular da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de 2008. Como conclusão deste 

estudo, consideramos que os pressupostos utilizados na concepção dos currículos 

prescritos escolares atuais de Matemática estão, sim, aderentes aos princípios da 

enculturação (que, por sua vez, como vimos, estão consonantes com um conjunto 

de finalidades que podemos adotar para a Educação Matemática no mundo pós-

moderno), e que, mais ainda, estes princípios podem ser tomados por uma 

sistematização do ideário que subjaz atualmente as mudanças que se perseguem 

na Educação Matemática. 

Considerando, portanto, importante levar em conta os princípios da 

enculturação na construção do corpo de conhecimentos que os cursos de formação 

inicial proveem aos futuros professores, iniciamos uma nova construção teórica no 

sentido de obter um modelo de corpo de conhecimentos desejável ao futuro 

professor. Esta construção partiu da busca por uma maior ênfase no saber 

matemático específico do futuro professor, no sentido de aproximá-lo da Matemática 

Escolar, com base nas ideias de Shulman (1986), visando o resgate de seu 

“paradigma perdido”. Apresentamos, então, uma base de conhecimentos para a 

docência em Matemática (conforme proposta por Shulman), ampliada pelos 

princípios da enculturação de Bishop (1997). 
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Esta base de conhecimentos, ampliada pelos princípios da enculturação, se 

ajusta aos ideais de ensino de Matemática preconizado pelas propostas curriculares 

atuais, principalmente por aderir a estes princípios. Sendo assim, servirá de base 

para a análise dos pressupostos adotados para a implementação de cursos de 

licenciatura em Matemática, e sua consequente aderência aos princípios da 

“enculturação”, os quais, podemos concluir, se identificam com os pressupostos de 

que derivam os currículos da Matemática Escolar. 

Partamos, então, para nossa análise dos pressupostos que alicerçam os 

programas de licenciatura em Matemática no Brasil. 
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5  
 

UM PANORAMA SOBRE AS LICENCIATURAS NO BRASIL 

Seguindo o mesmo percurso que fizemos para a avaliação dos princípios da 

enculturação na concepção dos projetos curriculares escolares, iniciamos esta 

avaliação dos atuais programas de licenciatura por uma análise histórica das 

mudanças dos cursos de licenciatura no Brasil e das características que podemos 

destacar nestes movimentos. Aí, então, com embasamento histórico a respeito das 

forças sociais e políticas a que estes programas de formação estão sujeitos, nos 

deteremos em avaliar os pressupostos atuais que norteiam (do ponto de vista legal) 

a concepção destes cursos, bem como as diretrizes (também legais) sobre as quais 

se apoia a estrutura curricular destes cursos. 

5.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NO BRASIL 

A primeira Lei Geral da Educação no Brasil foi promulgada em 1827, e 

tornava a formação de professores uma incumbência dos poderes gerais (isto é, do 

Império). Entretanto, sete anos depois, um ato adicional descentralizou a 

responsabilidade da formação docente, deixando-a a cargo do governo das 

províncias (CURY, 2008). A formação de professores de primeiras letras43 se dava 

em Escolas Normais de Províncias no nível do ensino secundário44 (CURY, 2008).  

Nesta época, até o final do século XIX, o ensino e o acesso à escola no Brasil 

ainda eram privilégios das elites (VALENTE, 2004b). Para acesso à universidade não 

era necessário que se cursasse, obrigatoriamente, uma escola secundária (CUNHA, 

1980). O acesso era feito por meio da prestação dos “exames parcelados”,45 e a 

preparação daqueles filhos da elite, destinados a cursar o ensino superior, se dava 

em cursos preparatórios, visando estes exames (CUNHA, 1980). Os liceus 

 

                                                      
43  O equivalente ao atual primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 
44  O equivalente ao segundo ciclo do Ensino Fundamental atual. 
45  Criados em 1827, este exames tinham que ser eliminados, um a um, para que, de posse de todos 

os certificados de aprovação, o aluno pudesse ingressar na universidade. 
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provinciais46 se constituíram com caráter exclusivamente preparatório, e, como seu 

curso era facultativo (mesmo para os pretendentes à universidade), a formação de 

professores se preocupava apenas com a preparação para o ensino das primeiras 

letras (VALENTE, 2004b). 

Com a República, mantém-se a descentralização da responsabilidade pela 

formação de professores, e as Escolas Normais das Províncias são substituídas 

pelas escolas normais estaduais (CURY, 2008). Também não é implementada 

nenhuma normatização nacional em relação à formação de professores. A 

constituição republicana de 1891 define que a União é a responsável pela 

regulamentação e fiscalização do Ensino Superior. Esta responsabilidade, no 

entanto, não inclui os cursos de formação de professores, que ocorriam nas escolas 

normais no nível secundário visando a atuação do docente no nível primário (CURY, 

2008).  

O ensino secundário no Brasil é marcado pela criação, em 1837, do Colégio 

Pedro II no Rio de Janeiro, que passou a oferecer o primeiro curso secundário oficial 

(CUNHA, 1980). As referências oficiais para a preparação aos exames parcelados 

eram os programas e livros adotados no Colégio Pedro II (VALENTE, 2004b), e os 

liceus provinciais que eram criados pautavam seus programas baseados também 

nos programas do Colégio Pedro II (VALENTE, 2004b) que era, assim, a referência 

para todo o ensino secundário brasileiro.  

Em relação a este período, Pavanello (1989) nos fornece informações sobre a 

origem e formação dos professores que atuavam nas escolas secundárias: 

Nas antigas academias (escolas preparatórias da elite), os diretores e 
professores eram produtos das universidades tradicionais, nas quais, muitas 
vezes, também lecionavam. Não havia ruptura acentuada entre as 
academias e as universidades, pois em ambos se ensinavam, grosso modo, 
as mesmas disciplinas aos mesmos estudantes (PAVANELLO, 1989, p. 110). 

 

                                                      
46  Estabelecimentos de ensino, na sua maioria privados, que ministravam as disciplinas do curso 

secundário com o objetivo de preparar para os exames parcelados. Constituíam então uma 
primeira organização do ensino secundário brasileiro (VALENTE, 2004b). “Sua origem remonta aos 
anos 1830” (VALENTE, 2004b, p. 33). 
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Pavanello (1989) observa que, nesta época, não havia instituições 

objetivando a formação do professor de ensino secundário e que os professores 

secundários que ensinavam as Matemáticas eram egressos de cursos universitários 

voltados às profissões liberais, como a engenharia. O ensino secundário era um 

mercado atraente para estes profissionais diante da escassez de oportunidades de 

atuação dentro de sua área de atuação. 

Na República Velha, mais especificamente na revisão constitucional de 1925-

1926, provocam-se debates sobre a escolarização, a obrigatoriedade do ensino 

secundário como pré-requisito ao acesso às universidades e sobre a formação 

docente (CURY, 2008). Surgem ideias como a fixação de um projeto pedagógico 

nacional, centralizado na união, bem como iniciativas de parlamentares para elevar 

a formação de professores na escola normal ao nível superior, porém continua a 

atribuição do curso normal secundário aos Estados e a não obrigatoriedade de curso 

de caráter superior para o exercício da docência em nível primário (CURY, 2008). 

Paralelamente, entre os anos de 1925 e 1930, o ensino secundário viveu um 

período de transição entre o antigo sistema de eliminação de exames parcelados 

para o ingresso à universidade e um novo sistema que estabelecia a seriação e a 

frequência obrigatória em cada série para a obtenção de um diploma, sem o qual o 

acesso à universidade não era mais permitido (VALENTE, 2004b). O ensino 

secundário passava a ser passagem obrigatória para a universidade. Em 1925, um 

decreto conhecido como Reforma “Rocha Vaz” estabeleceu a seriação obrigatória 

de seis anos, para o ensino secundário, para todo o País. Como consequência, era 

necessário pensar no processo de formação de professores para a escola 

secundária (VALENTE, 2004b). Formação esta que não poderia ocorrer, ela própria, 

na escola secundária.  

Em 1930, o Brasil teve na Reforma Francisco Campos a sua primeira grande 

reforma educacional de abrangência nacional (ROMANELLI, 2005, p. 132). Esta 

reforma estabeleceu definitivamente no Brasil um curso escolar seriado de 

frequência obrigatória, que provia habilitação sem a qual não era possível o ingresso 

no curso superior. O curso secundário que antecedia a universidade ficou dividido 

em dois ciclos: um fundamental, de cinco anos, cuja conclusão assegurava o direito 
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de cursar uma faculdade, mas ao mesmo tempo tinha caráter de formação geral e 

terminal, e um complementar, de dois anos, e direcionado aos candidatos de 

carreiras universitárias específicas, que manteve caráter propedêutico (ROMANELLI, 

2005). Esta organização do curso secundário demandava reorganização dos 

processos de preparação de professores visando este nível de ensino. Pavanello 

(1989) nos relata que: 

No início da década de 30 [1930], não existem cursos para a formação do 
magistério secundário – que só se tornarão realidade com a criação da 
Universidade de São Paulo e a do Distrito Federal, em [19]34 e [19]35 
respectivamente – e os critérios para a seleção de professores para este 
nível de ensino nas escolas oficiais, embora existam (provas escritas e 
orais, defesa de tese, etc.), não são eficientes (PAVANELLO, 1989, p. 110). 

Até o início da década de 1930, as faculdades existentes ofereciam cursos 

para formar profissionais da engenharia, da medicina (e áreas correlatas como 

odontologia e farmácia), do direito e a agronomia (CUNHA, 1980). 

Em 1930, é criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública 

(CUNHA, 1980), precursor do que é atualmente o MEC47 (Ministério da Educação e 

Cultura do Brasil). Este Ministério incorporou o Departamento Nacional de Ensino, 

que já tinha a atribuição de controlar e regulamentar o ensino superior e o Colégio 

Pedro II (CUNHA, 1980). 

Em 1931, publicou-se o Estatuto das Universidades Brasileiras48 que previa a 

criação das Faculdades de Ciências, Letras e Educação, composta por uma 

faculdade de educação e uma seção dedicada ao ensino das ciências, que se 

resumiam em Matemática, Física, Química e Ciências Naturais. Estes cursos, 

porém, não foram criados neste mesmo ano. Vieram a surgir a partir de 1934 

(ROMANELLI, 2005). 

 

                                                      
47  “Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à área da saúde surge o 

Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC.” Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2:historia&catid=97:om
ec&Itemid=171>. Acesso em: set. 2009. 

48  Pelo Decreto 19.851, de 11 de abril de 1931. 
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Uma das primeiras universidades criadas segundo as normas do Estatuto das 

Universidades Brasileiras foi a Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e, 

segundo Romanelli (2005): 

[...] apresentava a novidade de possuir uma Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras que, segundo Fernando Azevedo, passou a ser a medula 
do sistema, tendo por objetivos a formação de professores para o 
magistério secundário e a realização de altos estudos desinteressados e a 
pesquisa (ROMANELLI, 2005, p. 132).  

Cunha (1980) relata que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se 

fundiria com a Faculdade de Educação (p. 240), e, dentro da Universidade de São 

Paulo, esta faculdade “seria o centro de formação de professores para o ensino 

secundário” (CUNHA, 1980, p. 239). 

Dentro das Faculdades de Filosofia, Ciências, Letras e Educação surgiam 

então os primeiros cursos de licenciaturas que formavam os licenciados em 

educação para lecionar em cursos secundários de ensino normal, e os licenciados 

em ciências e letras para lecionar nas disciplinas de sua especialidade no ensino 

secundário (SILVA, 2004). Em 1934, tem início, em São Paulo, “o curso de 

matemática da recém instalada Universidade e para o qual são contratados como 

docentes os professores italianos Luigi Fantapié e Giacomo Albanese” (PAVANELLO, 

1989, p. 151). “Alguns anos depois, o Departamento de Educação foi agregado à 

Faculdade de Filosofia e passou então a existir o curso de Licenciatura em 

Matemática” (MILIES, 2004). 

Em 1932, o movimento da Escola Nova divulga o Manifesto da Escola Nova 

(Manifesto dos Pioneiros), reivindicando, entre outras coisas, a universalização da 

escola pública, laica e gratuita, e a formação de professores de todos os níveis, no 

ensino superior (VIDAL, 2003). Este manifesto objetivava influenciar o poder público 

na implantação das reformas educacionais em nível nacional que situassem o aluno, 

seus interesses e predisposições no centro da ação pedagógica. Propunha a 

mudança de métodos educacionais baseado em descobertas da psicologia, bem 

como trazia como novidade a aplicação de conceitos da sociologia à educação 

(VIDAL, 2003). O Manifesto explicitava a necessidade de adequação do sistema 

educacional à nova ordem social e econômica que se apresentava com o declínio 
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das oligarquias agrárias, o surgimento de diferentes estratos sociais e o início da 

implementação da indústria pesada no Brasil (ROMANELLI, 2005, p. 149-151). Esta 

adequação à nova ordem social e econômica precisava contar com uma escola que 

quebrasse a tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e voltado à 

“ilustração” das elites. 

O Manifesto também abordava explicitamente a situação de desorganização 

em que se encontravam as diretrizes para a formação de professores, propondo 

uma unidade de formação destes profissionais que deveria se fazer em nível 

superior tanto para os que se destinariam ao ensino primário quanto aos que se 

destinariam ao ensino secundário (ROMANELLI, 2005, p. 149).  

O movimento da Escola Nova influencia a Constituição brasileira de 1934, que 

traz de fato a gratuidade e a obrigatoriedade ao ensino primário, porém não eleva a 

formação de professores (de todos os níveis) ao ensino superior. Esta 

obrigatoriedade e gratuidade, determinadas pela lei, geram, por sua vez, aumento 

da demanda para a educação básica que faz crescer a pressão social sobre o 

Estado que tem a obrigação de provê-la (ROMANELLI, 2005). 

Em 1938, atrelado ao então Ministério dos Negócios da Educação e da 

Saúde, surge o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 

tendo como uma de suas atribuições zelar pela qualificação de professores num 

cenário de aumento de demanda na Escola Básica (SILVA, 2004). 

Apesar de existir um Estatuto das Universidades brasileiras, desde 1931, 

instituindo os cursos de licenciatura, somente em 1939 surge decreto-lei que 

regulamenta a Faculdade Nacional de Educação, instituindo um curso de didática 

para bacharéis, permitindo a estes o exercício da docência no ensino secundário. Da 

instituição deste curso derivam os chamados cursos de formação de professores 

“três mais um”. 

Segundo Silva (2004), 

[...] nos cursos de formação de professores construídos no modelo 
conhecido como “três mais um”, o professor era visto como um técnico que 
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deveria solucionar problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas 
científicas. Por esta perspectiva, o estudante deveria aprender 
primeiramente todos os conteúdos científico-culturais para, só no final do 
curso, aprender os componentes pscicopedagógicos e didáticos que 
permitiriam analisar sua prática e aplicar os conhecimentos adquiridos na 
primeira parte do programa (SILVA, 2004, p. 35). 

O sistema “três mais um” não adere ao nosso referencial de conhecimentos 

necessários à docência, fortalecidos pelos princípios da enculturação, na medida em 

que promove uma forte desvinculação entre o conteúdo específico (apreendido sob 

o ponto de vista científico) e as estratégias para sua abordagem na prática do 

cotidiano escolar. 

Vale notar que este sistema criaria raízes profundas, pois, como veremos, as 

características de separação entre o saber científico do conteúdo e os saberes 

ligados a estes conteúdos como objetos de ensino perduram nos pressupostos e 

práticas atuais de formação de professores. 

A partir de 1942, a “Reforma Capanema”49 divide o ensino secundário em dois 

ciclos: o ginasial, de quatro anos, e o colegial, de três anos (VALENTE, 2004b). A 

preparação para o ensino nos dois ciclos seria feita em cursos de licenciatura sob a 

forma “três mais um” (CURY, 2008). Por seu turno, para o ensino primário, a Lei do 

Ensino Normal promulgada em 1946 garante aos Estados a competência para 

organizar seus sistemas de ensino de acordo com diretrizes estabelecidas pela 

União. A partir desta lei, ocorre uma proliferação das Escolas Normais Estaduais. A 

“Reforma Capanema”, conforme observa Romanelli (2005), marcou um retorno do 

ensino secundário de característica conservadora e aristocrática, marcado 

novamente por um caráter propedêutico (ROMANELLI, 2005, p. 157). As diretrizes 

curriculares eram marcadas por programas de cultura geral e humanística em 

detrimento de disciplinas de caráter técnico e científico, e os sistemas de ensino 

eram evidenciados por uma maior rigidez e seletividade (ROMANELLI, 2005). Isto, de 

certa forma, fez retroceder em algumas conquistas conseguidas com a Constituição 

de 1934, muito influenciada pelo movimento da escola nova. 

 

                                                      
49  A Reforma Capanema se caracterizou por uma série de leis – chamadas de Leis Orgânicas do 

Ensino” e decretos postos em vigor do período de 1942 até 1946. Parte destas leis foi publicada, 
portanto, após o final do Estado Novo. 
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O final da década de 1930 e da década 1940 são períodos de forte aumento 

quantitativo da escolarização brasileira. Esta demanda, porém, não pode ser 

atendida nem em termos de quantidade nem no tocante à qualidade. Romanelli 

(2005) analisa que, a partir da década de 1930, o que se verificou  

[...] foi o fato da expansão do sistema escolar, inevitável, ter se processado 
de forma atropelada, improvisada, agindo o Estado mais com vistas ao 
atendimento das pressões do momento do que propriamente com vistas a 
uma política nacional de educação. É por isso que cresceu a distribuição de 
oportunidades educacionais, mas este crescimento não se fez de forma 
satisfatória, nem em relação à quantidade, nem em relação à qualidade 
(ROMANELLI, 2005, p. 61). 

Como podemos observar, o atendimento à demanda era feito de forma 

desorganizada pelo Estado, que não conseguia articular o equilíbrio entre os fatores 

que determinavam os rumos do Ensino Básico no Brasil, nomeadamente: a 

demanda social, o fator do desenvolvimento econômico e o sistema político 

(ROMANELLI, 2005). 

Em 1946, com o fim do Estado Novo notadamente antidemocrático e com 

traços fascistas, surgem decretos-lei preconizando certa volta aos ideais da Escola 

Nova, principalmente no que dizia respeito do ensino primário. Romanelli (2005) 

aponta que um destes decretos foi o que estabeleceu uma Lei Orgânica de caráter 

nacional para o ensino primário, no qual se percebe “um revigoramento da influência 

do movimento renovador e dos princípios estabelecidos no Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova de 1932” (p. 161). A autora analisa que a nova lei criava condições 

positivas para melhora efetiva do ensino primário, porém a prescrição legal não foi 

suficiente para alterar a realidade, pois havia problemas relativos à má qualificação 

dos professores sobre a qual as leis não versavam.  

Devemos notar que, até então, a obrigatoriedade de garantia – pelo Estado – 

de ensino universal estabelecida pela Constituição de 1934 se aplicava somente ao 

ensino primário, no qual atuavam professores que podiam efetuar sua formação em 

escolas normais de ensino secundário. Estas escolas mostraram uma expansão 

muito forte no período republicano, mais precisamente após a década de 1930. 

Romanelli (2005) nos traz dados indicando que no período de 1940 até quase o final 

da década de 1960 a tendência em relação aos docentes do ensino primário “foi a 
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de acentuar os números absolutos e relativos de professores sem qualificação para 

o exercício do magistério” (ROMANELLI, 2005, p. 162). 

Em relação ao ensino secundário, a formação docente não era diferente. 

Embora não houvesse obrigatoriedade do Estado em garanti-lo, a procura pelo 

secundário aumentava tanto em função do interesse das camadas populares menos 

favorecidas, principalmente pelo ensino de formação profissional que se dava no 

ensino médio,50 como pela maior procura das elites pelo ensino secundário 

tradicional visando o ensino superior (ROMANELLI, 2005). Burigo (1989, p. 36) nos 

fornece dados informando que no ensino secundário os professores também 

careciam de formação profissional e apresenta dados de uma pesquisa feita com 

estes professores do Rio de Janeiro mostrando que, em 1951, apenas 8% deles 

eram diplomados pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. 

O problema em relação ao número insuficiente de professores também é 

observado por Pavanello (1989), ao relatar que  

[...] à medida que a rede escolar se amplia, agrava-se o problema de 
preenchimento dos cargos criados por esta expansão. Dada a insuficiência 
de pessoal qualificado para atuar nos ensinos primário e médio, um número 
significativo de professores leigo exerce o magistério nesses níveis 
(Pavanello, 1989, p. 142).  

Em 1954, foi criada a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário (CADES), que se caracterizou por oferecer cursos de curta duração para 

treinar professores que já atuavam no secundário, mas que não haviam sido 

formados para esta finalidade. Conforme Romanelli (2005), dos professores que 

atuavam no ensino secundário “uma parte possuía só preparação de nível médio, 

outra de nível superior, mas através de outros ramos” (p. 125). Romanelli (2005) 

acrescenta ainda que, “durante vários anos, a CADES empenhou-se em prover o 

ensino médio brasileiro de boa parte de seu pessoal docente” (p. 125). 

 

                                                      
50  Entre as Leis Orgânicas que compunham a reforma Capanema, estavam as leis que 

normatizariam o ensino técnico de nível médio – industrial, comercial e agrícola –, notadamente 
destinados a preparação de mão de obra para a expansão industrial que se acelerara a partir dos 
anos 1930. 
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Em relação ao papel do CADES na preparação de professores para a Escola 

Básica, Pietropaolo (2008) observa que, na década de 1950, o número de vagas nos 

ginásios do ensino secundário foi triplicado em São Paulo, e os cursos do CADES 

surgiram como a solução encontrada pelo MEC para suprir a falta de professores, 

não apenas para este Estado. Esses cursos, eram ministrados por especialistas a 

professores do curso primário ou com curso secundário completo (1.º e 2.º ciclos). 

Depois de três meses, os aprovados recebiam uma licença especial para ensinar 

(PIETROPAOLO, 2008). 

Burigo (1989) menciona que, em meados dos anos 1950, “o crescimento 

continuado e não planejado do secundário, [...], evidenciava a falência dos 

propósitos da Reforma de 1942 e a necessidade de uma nova política, mais eficaz, 

para o setor” (p. 35). 

 Em 1961, e após treze anos de debates ideológicos entre educadores que 

mantinham os ideais dos “pioneiros da Escola Nova” e entre correntes mais 

conservadoras ligadas aos interesses das escolas privadas – predominantemente 

escolas católicas –, foi promulgada a Lei 4.024, de 1961. Claramente as forças 

conservadoras saíram ganhando com a versão final aprovada desta lei, conforme 

salienta Romanelli (2005). A autora assinala que, na prática, a lei fortalecia a 

participação da escola privada no sistema de ensino, principalmente no secundário, 

e diminuía o peso da obrigação do Estado em relação ao provimento do ensino 

público gratuito mudando de forma definitiva os rumos da escola pública brasileira. A 

escola pública, já incapaz de atender a demanda social por educação, atribuía à 

iniciativa privada parte de suas funções de oferecer Educação Básica prevendo na 

lei inclusive apoio financeiro às escolas particulares para que pudessem suprir estas 

funções (ROMANELLI, 2005). A maior perda foi sentida pelas camadas populares que, 

sem condições de acesso à escola privada, não poderia esperar mais do poder 

público os investimentos necessários em educação que garantissem na prática o 

número de vagas que esta população procurava (ROMANELLI, 2005). 

Ao lado da visível incapacidade do sistema escolar em atender a demanda 

quantitativa, e ainda antes da nova implantação de um regime autoritário de 1964, 

retomam-se discussões sobre a obrigatoriedade de curso superior para a 
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preparação de professores em todos os níveis, conforme as observações de Cury 

(2008) sobre o Parecer 251/1962, homologado pelo MEC em 1962, que se refere 

aos cursos de pedagogia e à preparação de professores para o ensino primário. 

Conforme assinala Cury (2008), este mesmo parecer também alerta para a 

necessidade de superação da dicotomia conteúdo x pedagogia presente na filosofia 

dos cursos de licenciatura “três mais um”, uma vez que “o relatório sugere um modo 

de concomitância interativa entre matéria de conhecimento e aspectos pedagógicos 

associados ao longo de todo o curso” (CURY, 2008, p. 10). 

Ensaiava-se assim uma modernização na concepção dos cursos de 

licenciatura no sentido de prover o licenciado de um corpo de saberes mais 

adequado aos desafios de sua profissão. Entretanto, estas ideias não se efetivaram 

em diretrizes legais para a formação de professores. O que se viu, em vez disso, 

foram diretrizes visando diminuir o tempo necessário à formação de professores nas 

licenciaturas, conforme sequência histórica que detalharemos a seguir. 

Em 1964, o Golpe Militar marcou um novo período de regime autoritário no 

Brasil. Romanelli (2005) ressalta que 

[...] o lado da contenção e da repressão, que bem caracterizam esta fase, 
constatou-se uma aceleração do ritmo de crescimento da demanda social 
da educação, o que provocou, conseqüentemente, uma agravamento da 
crise do sistema educacional (ROMANELLI, 2005, p. 196). 

Um afrouxamento das exigências em relação à formação de professores para 

atuarem nos ensinos primário e secundário começa a ser perceptível após 1964, em 

função de fatos que detalhamos a seguir.  

De acordo com Lima-Tavares (2006), em 1965, sob o regime militar, o 

Parecer 81 cria a Licenciatura Curta em Ciências com duração de três anos, que 

proporcionava aos formados o direito de lecionar no primeiro ciclo do ensino 

secundário (o que correspondia ao ensino da 5.ª à 8.ª série) as disciplinas: Iniciação 

às Ciências, Ciências Físicas e Biológicas e Matemática. Abria-se exceção para o 

ensino no segundo ciclo, no caso de falta de professores mais qualificados.  
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Cabe aqui uma observação sobre como a relação entre a prescrição de 

currículo escolar e os programas formação inicial de professores não foi observada 

no passado. Na década de 1960, quando o currículo prescrito sofria forte influência 

dos preceitos do Movimento da Matemática Moderna, o GEEM51 atuou na 

divulgação intensa de proposta inovação curricular, desenvolvendo série massiva de 

cursos para professores em exercício, ao mesmo tempo em que influenciava a 

produção de livros didáticos (BURIGO,1989). Esse movimento influenciava os 

programas de ensino, enfatizando a “Unidade Matemática” e suas “estruturas” 

unificadoras, o método axiomático dedutivo, rigor e formalismo que iriam requerer, 

do futuro professor tanto um domínio diferenciado dos conteúdos matemáticos 

quanto o de novas formas de abordagem desta nova visão de Matemática em sala 

de aula, bem como discussões e debates sobre os princípios e a concepção de 

saber matemático que este movimento carregava.  

Vale lembrar que, na década de 1960, esta influência do Movimento da 

Matemática Moderna não estava oficializada nos programas legais, mas seu efeito já 

se fazia presente na produção de livros didáticos e na forma de ensino da 

Matemática preconizada em cursos de formação continuada. Mesmo não fazendo 

parte dos programas oficiais, o movimento era forte e perceptível (BURIGO, 1989).  

No tocante à preparação dos professores para trabalharem em suas salas de 

aula sob os preceitos da Matemática Moderna, Pavanello (1989), em relação à 

geometria, observa que 

[...] a orientação de trabalhar a geometria sob o enfoque das 
transformações, assunto não dominado pela maioria dos professores 
secundários, acaba por fazer com que muitos deles deixem de ensinar 
geometria sob qualquer abordagem, passando a trabalhar 
predominantemente a álgebra (PAVANELLO, 1989, p. 165 – grifos nossos).  

Como o “encurtamento” da licenciatura poderia estar, de fato, coerente com 

estes novos requerimentos do currículo da escola sofrendo estas influências 

perceptíveis do Movimento da Matemática Moderna? Parece-nos que o processo de 

formação inicial de professores não se preocupava com os conhecimentos que os 

 

                                                      
51  GEEM – Grupo de Estudos sobre Ensino de Matemática, foi criado em 1963, e atuou sob a 

liderança do Professor Oswaldo Sangiorgi. 



141 

capacitassem para trabalhar com a concepção de currículo escolar de Matemática 

naquela época. 

Em agosto de 1971, é promulgada a Lei 5.692, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que institui a ampliação do período de ensino gratuito e 

obrigatório para oito anos, atribuindo ao Estado o dever de assegurar este ensino 

para todo cidadão, para o qual, até então, só estava garantido o curso do ciclo 

primário (ROMANELLI, 2005). Por conseguinte, a demanda pelo ensino secundário se 

amplia e, em decorrência, aumenta novamente a necessidade de professores do 

ensino secundário cuja formação deveria se dar em cursos de licenciatura. 

Conforme Lima-Tavares (2006): 

Todavia, com o aumento da escolaridade obrigatória e também com a 
ampliação do acesso à escola pública, o governo militar gerou um problema 
para si, pois não havia professores em número suficiente para tal demanda. 
Se, antes desta lei, a carência de docentes já era alta, após teve que se 
criar algum incentivo para a injeção de professores no mercado de trabalho 
(LIMA-TAVARES, 2006, p. 36). 

Em relação ao ensino das ciências, no qual se inclui a Matemática, Romanelli 

(2005) nos relata que, embora a procura por cursos nas Faculdades de Filosofia 

Ciências e Letras fosse expressiva, contribuindo com 27,8% do total de matrículas 

no ensino superior, a concentração maior destas matrículas era em cursos de 

Pedagogia, Letras e Ciências Sociais, ocasionando “uma falta de pessoal formado 

por essas Faculdades para ocupar as cadeiras das áreas de ciências” (ROMANELLI, 

2005, p. 124). 

Paralelamente à necessidade de suprir a demanda por professores no ensino 

secundário para a área de ciências, e segundo análises feitas dos textos legais 

sobre formação de professores da década de 1960, como em Lima-Tavares (2006), 

já havia forte influência das ideias tecnicistas no meio educacional, que consistiam 

em tornar o ensino um conjunto de técnicas. Como vimos, na década de 1970, a 

tendência tecnicista surgia sobrepondo-se à tendência formalista moderna 

(caracterizada pelo Movimento da Matemática Moderna). Esta tendência tecnicista 
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também é identificada por Silva (2004), com a influência de convênios firmados entre 

o MEC/INEP e o USAID
52 para instrução de professores em exercício nas Escolas 

Normais, mesmo antes da década de 1970, no período compreendido entre 1964 e 

1968. 

A ajuda internacional se deu sob a justificativa da crise no sistema 

educacional, mas sobre ela atuaram os interesses externos de natureza econômica 

por parte de países ditos desenvolvidos (ROMANELLI, 2005). Mais do que uma crise 

educacional, o Brasil vivia uma crise econômica – que estaria no conjunto de razões 

que levaram ao Golpe Militar de 1964 (ROMANELLI, 2005) –, e o governo militar 

estava tomando as ações de controle da economia, bem como atraindo recursos 

externos para capitalizar a economia. A partir do momento em que ficou evidente 

uma retomada da expansão econômica do País, o setor externo fez-se “manifestar 

mais intensa e interessadamente, [...] , assessorando a própria administração 

pública nas propostas de modernização destas” (ROMANELLI, 2005, p. 209). No caso 

das políticas da educação, esta assessoria se fez perceber nos acordos MEC-USAID. 

A ajuda internacional fez-se sentir em todos os níveis da educação nacional, 

mas ela foi especialmente atuante na reforma do ensino superior brasileiro, nível no 

qual se formavam os professores que iriam atuar no ensino secundário, segundo 

Romanelli (2005). Conforme esta autora, durante a assinatura dos primeiros acordos 

MEC-USAID, o corpo de especialistas estrangeiros “orientou os programas e propôs, 

através de uma publicação do MEC de 1966, as linhas gerais de reformulação da 

Universidade Brasileira” (ROMANELLI, 2005, p. 209). Entre os acordos firmados que 

abrangiam o ensino superior estava o acordo MEC-CONTAP
53-USAID, de assessoria 

para a Expansão e Aperfeiçoamento do Quadro de Professores do Ensino Médio no 

Brasil, que envolvia assessoria e treinamento de técnicos brasileiros nos Estados 

Unidos e uma proposta de reformulação das Faculdades de Filosofia – berço das 

licenciaturas – no Brasil (ROMANELLI, 2005).  

As diretrizes produzidas como resultados dos acordos de cooperação 

internacional tiveram forte e direta influência sobre uma comissão criada pelo 
 

                                                      
52  United States Agency for International Development. 
53  Conselho de Cooperação Técnica da Aliança para o Progresso. 
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governo, a Comissão Meira Matos, que seria encarregada de uma reforma no ensino 

superior nacional (ROMANELLI, 2005). Na visão do USAID, predominava uma ideologia 

empresarial que pregava o aumento de produtividade e eficiência do sistema de 

ensino superior no Brasil (ROMANELLI, 2005). Entre as várias ações tomadas no 

sentido do ganho de produtividade, a comissão Meira Matos propôs como medidas 

“reduzir os currículos e diminuir a duração dos cursos de formação profissional de 

certas carreiras, criando carreiras de curta duração” (ROMANELLI, 2005, p. 221), que 

incluía a carreira docente no ensino secundário, e a criação “de um primeiro ciclo 

especializado para carreiras de curta duração, como a formação de professores de 

ensino médio” (ROMANELLI, 2005, p. 221). Sob a bandeira do aumento de 

produtividade no ensino superior, lançava-se a semente que iria propiciar o 

“encurtamento” das licenciaturas abreviando o tempo da formação de professores do 

ensino secundário.  

Contribuía para a ideia do encurtamento das licenciaturas a visão, também 

derivada da ideologia do USAID, de que a atuação de uma reforma educacional no 

nível escolar deveria se dar em nível de “macro-sistema, no sentido de se 

‘melhorarem’ conteúdos, métodos e técnicas de ensino. O professor do secundário 

deveria atuar como ‘técnico eficiente’” (ROMANELLI, 2005, p. 210), e para isso não 

necessitava de um curso superior longo e dispendioso. Romanelli (2005) enfatiza 

que o ideário em torno das reformas do ensino superior e a pretensa exigência de 

rigor e de racionalização estavam 

[...] criando um tipo de curso baseado em currículos mínimos prefixados e 
cargas horárias mínimas, no qual a preocupação com o tempo gasto e com 
o cumprimento de exigências formais de realização de programas está 
dando continuidade a um processo antigo de desvirtuamento de valores. Os 
cursos estão sendo avaliados mais pelo seu número de horas-aula do que 
pelo conteúdo real e padrão cultural que eles são capazes de possibilitar 
aos alunos (ROMANELLI, 2005, p. 230).  

Se no início da década de 1960 ensaiou-se uma discussão para superar a 

dicotomia do processo de formação “três mais um” (conforme citada análise de 

CURY, 2008, sobre o Parecer 251/1962), o final da década e o início da década 

seguinte revelaram um caminhar no sentido contrário a estes ideais, e, pior ainda, no 

sentido de entender a formação de professores para o ensino secundário como 

espaço para a apreensão de técnicas instrucionais, o que implicava a perda da 
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ênfase nos significados dos conteúdos estudados pelos licenciandos, bem como a 

falta de atenção a processos e metodologias que visassem à apreensão de 

conceitos pelos alunos da Escola Básica.  

Isto não significa, porém, uma contradição em relação aos pressupostos para 

o desenvolvimento do currículo escolar, que, como mencionamos (no item 3.2), 

também adotava uma tendência tecnicista. Mas a motivação para a formação inicial 

assumir um perfil de “curso para apreensão de técnicas instrucionais” não vinha do 

movimento análogo que se percebia no currículo da Escola Básica. A nosso ver, em 

nenhum momento em que se buscaram modificações no processo de formação 

inicial manifestou-se preocupação neste sentido. Ressaltamos, porém, que, embora 

não conflitante aos ideais do ensino tecnicista escolar da época, reduzir o tempo de 

formação dos professores a partir da adoção de ideais tecnicistas vai contra o ideal 

de base de conhecimento fortalecida pelos princípios da enculturação. 

 Tendo em vista as experiências com o encurtamento das licenciaturas de 

meados da década de 1960, as conclusões do relatório da comissão Meira Matos – 

influenciada por sua vez pelas ideias do USAID –, e alegando a necessidade de 

suprir a demanda por professores, a Lei 5.692 de 1971 regulamentou (agora sob a 

forma de Lei) as licenciaturas curtas. Esta lei promoveu ainda mais o “encurtamento” 

do percurso das licenciaturas. Nas resoluções da década de 1960, o tempo na área 

científica era de 2.430 horas e, com a nova lei, passava a 1.500 horas. O currículo 

das licenciaturas curtas, sob a nova legislação, poderia ser cursado em um tempo 

mínimo de um ano e meio, e em um tempo máximo de três anos. A licenciatura curta 

era caracterizada como curso superior e habilitava os formados para o exercício do 

magistério, do que, na Lei 5.692 de 1971, se denominou de primeiro grau. Com 

estudos adicionais, o egresso do curso poderia lecionar até a segunda série do 

então ensino de segundo grau. 

  Em relação às licenciaturas curtas que surgiram sob a luz da nova lei, 

Ferreira (1982, citado por LIMA-TAVARES, 2006) ressalta que: 

As licenciaturas curtas tornaram os conhecimentos fragmentados e 
pulverizados pelas diversas disciplinas que compõem a “área de estudo”. As 
abordagens são superficiais, uma vez que a redução do tempo de 
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integralização do curso não permite nenhum aprofundamento (FERREIRA, 
1982, apud LIMA-TAVARES, 2006, p. 27). 

Novamente, a expressão “abordagens superficiais” revela a insuficiência de 

tempo para que tratem a contento dos conteúdos do saber matemático como corpo 

de saberes necessários ao docente, segundo os princípios da enculturação. 

No final da década de 1960, sob justificativas de prover maior produtividade 

ao sistema de educação superior no País e, como vimos, influenciada por diretrizes 

que vinham sendo delineadas pelos acordos MEC-USAID, ocorre a Reforma do 

Ensino Superior Brasileiro (ROMANELLI, 2005). Esta reforma, também conhecida 

como Reforma Universitária, viria a mudar a estrutura administrativa das 

universidades de forma a agrupar áreas e departamentos afins sob um mesmo 

instituto ou escola, visando a otimização dos recursos e ganho de produtividade dos 

cursos oferecidos (ROMANELLI, 2005). Nesta época, por conta da reorganização 

administrativa, começa a ocorrer a desvinculação dos cursos de Licenciatura das 

Faculdades de Filosofia Ciências e Letras. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o 

Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de São Paulo, que em 1969 

passou ser oferecido pelo então recém-criado Instituto de Matemática e Estatística 

(IME-USP) (MILIES, 2004). 

A Reforma Universitária, que teve seu início caracterizado por uma série de 

leis e decretos em 1968, também abre espaço para a criação de inúmeros cursos 

superiores particulares que passam a oferecer programas de formação de 

professores, na sua grande maioria na modalidade de licenciatura curta (PAVANELLO, 

1989). Em relação a esta proliferação de cursos de licenciatura em instituições 

particulares, Pavanello (1989) ressalta que a forma pela qual são organizados  

[...] não garante, de modo geral, o domínio de conteúdo nem sequer sobre 
aquela disciplina sobre a qual incide a especialização – surge então a 
necessidade dos cursos de treinamento e reciclagem para complementar a 
formação dos professores (PAVANELLO, 1989, p. 146). 

Para agravar a situação em que se encontrava o processo de formação de 

professores de Matemática por meio das licenciaturas curtas, a Portaria 432 do 

MEC, de 1971, institui a habilitação ao magistério. Esta habilitação poderia ser 
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concedida aos egressos de cursos superiores e de cursos técnicos (no nível do 

ensino de segundo grau), para que estes pudessem exercer a docência nas 

disciplinas correlatas à sua área de formação inicial (LIMA-TAVARES, 2006). Esta 

habilitação vinha com o objetivo de prover um contingente docente para os cursos 

técnicos. Era interesse do governo incentivar a formação técnica de nível 

secundário, estimulada pela Lei 5.692 de 1971, por atribuir a ela um caráter terminal 

que, ao mesmo tempo em que preparava trabalhadores para o mercado de trabalho 

industrial e terciário, desviava os egressos destes cursos técnicos da procura por um 

curso superior numa situação em que este nível de ensino ainda estava longe de 

suprir a demanda (ROMANELLI, 2005).  

Esta habilitação ao magistério era concedida em dois “esquemas”: 

[...] o Esquema I obedecia a um caráter emergencial e era voltado para 
candidatos portadores de diplomas de curso de 3.º grau e pretendentes a 
uma disciplina específica do ensino de 2.º grau. Daí a previsão da 
obrigatoriedade da formação pedagógica. O Esquema II, por seu lado, 
abrangia os portadores de diplomas de cursos técnicos afins à habilitação 
pretendida no eixo da profissionalização do ensino de 2.º grau, exigida a 
formação pedagógica anterior e mais aprofundamento, de conteúdos dos 
campos de conhecimento afim (conforme parecer CNE/CP 25/2002, p. 4). 

Para o esquema I acima a complementação pedagógica era de apenas 600 

horas, e o esquema II era claramente destinado a professores que iriam lecionar no 

ensino técnico, o qual também apresentava crescimento da demanda. 

Os efeitos da diminuição dos requisitos em relação à formação de professores 

podiam ser sentidos, por exemplo, em Estados como São Paulo, na medida em que 

as deficiências desta formação eram evidenciadas em termos objetivos, nos 

resultados dos processos seletivos para a efetivação de professores contratados 

para a escola pública. Pietropaolo (2005) nos traz esta evidência assinalando: 

Todavia, se levarmos em conta os desempenhos dos professores de 
Matemática em concursos públicos da rede estadual paulista para tornarem-
se efetivos, a partir de 1976, pode-se dizer que não foram preparados 
suficientemente pelas universidades para exercerem o cargo, a despeito do 
modelo de Licenciatura adotado. Essa afirmação pode ser corroborada pelo 
Departamento de Recursos Humanos (DRHU): em 1992, houve aprovação 
de apenas 8,6% dos 94.281 candidatos para Matemática. Em 1993, os 
resultados foram ainda mais alarmantes: apenas 357 dos 13.171 candidatos 
foram aprovados – 2,7% do total. Observe-se que nesse ano o número de 
vagas era de 14.201, portanto maior do que o de candidatos. Convém 
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salientar que muitos professores de matemática que fizeram esses 
concursos haviam concluído a licenciatura curta em Ciências com 
complementação em Matemática – aproximadamente 48% dos professores 
de Matemática em exercício eram provenientes dessa modalidade de 
licenciatura (PIETROPAOLO, 2005, p. 120).  

Como já citamos, se fôssemos avaliar os processos de formação de 

professores na década de 1970 sob a luz dos conhecimentos da docência, 

fortalecidos pelos princípios da enculturação, constataríamos uma nítida não 

aderência. Voltamos a salientar, porém, que o entendimento do currículo escolar e 

dos pressupostos que os guiavam era outro naquela época.  

Faz-se necessário destacar que, pelas pesquisas que realizamos, não 

encontramos evidências de preocupação em vincular a formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas aos movimentos de mudanças curriculares 

na Escola Básica. Mesmo que tivéssemos constatado esta preocupação nos 

programas de formação na modalidade licenciatura plena, vimos que boa parte do 

contingente de professores do secundário era formada, ou tinha sua formação 

complementada, em programas de caráter contingencial, como os treinamentos 

oferecidos pela CADES, as habilitações ao magistério e as licenciaturas curtas. 

Façamos agora nosso movimento de aproximação das diretrizes atuais para os 

programas de formação de professores em cursos de licenciatura, buscando 

relacioná-la com os pressupostos que sustentam atualmente o ensino de 

Matemática na Escola Básica. 

Como vimos, a concepção de currículo escolar vigente teve suas ideias 

concebidas a partir da década de 1980 e, de certa forma, se refletiu nos PCN e nos 

projetos curriculares escolares atuais que, por sua vez, apresentam identificação 

com os princípios da enculturação. É portanto sobre os pressupostos atuais para a 

formação de professores em cursos de licenciatura que iremos nos concentrar 

agora, e é a partir das evidências destes pressupostos que analisaremos os 

princípios da enculturação no processo de formação de professores, averiguando, 

em última instância, sua aderência aos pressupostos que norteiam os projetos 

curriculares escolares. 
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5.2 AS BASES ATUAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CURSOS 

DE LICENCIATURA 

Com a abertura democrática em meados da década de 1980, que resultou na 

promulgação da Constituição de 1988, as universidades (predominantemente as 

universidades públicas) tomaram iniciativas de redefinição de suas grades 

curriculares, inclusive a dos cursos de licenciatura, visando articular o compromisso 

democrático e a competência profissional dos professores. Enquanto isso, o 

processo de formação por meio das licenciaturas curtas predominava principalmente 

nas universidades particulares. Conforme Garnica (1997, citando CANDAU, 1987), 

[...] a década de 80 foi responsável por instaurar a era dos questionamentos 
sobre a licenciatura, vista como situada “numa problemática educacional, a 
partir de e em relação com os determinantes históricos e político-sociais que 
a condicionam (CANDAU, 1987, apud GARNICA, 1997). 

Além dos questionamentos oriundos de uma nova mentalidade social 

instalada a partir da redemocratização, outros fatores influenciavam no debate sobre 

a formação de professores. Consoante aponta Maués (2003), a partir dos anos 

1970, a crise do petróleo – que veio representar a crise do capitalismo mundial – e o 

esgotamento do modelo fordista que fundamentava mundialmente a economia 

industrial marcam “uma nova fase da internacionalização do capital, representando 

um processo econômico que pretende aplicar os princípios da economia liberal, isto 

é, de mercado, ao conjunto do planeta” (MAUÉS, 2003, p. 91). Trata-se do fenômeno 

nomeado “globalização”. Maués (2003) avalia que esta nova fase trouxe mudanças 

que “passaram a exigir a formação de um outro trabalhador, mais flexível, eficiente e 

polivalente” (MAUÉS, 2003, p. 91). A Escola passou a ser criticada pelo despreparo 

dos alunos ao término de seus estudos e os professores se tornaram alvo de críticas 

(MAUÉS, 2003). Vale lembrar também que este é o momento no qual situamos a 

transição da “modernidade” para a “pós-modernidade” (conforme abordamos no 

capítulo 2). 

O Brasil, assim como outros países, adota uma postura neoliberal em relação 

a sua forma de conduzir o desenvolvimento econômico. De acordo com Maués 

(2003): 
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[...] há o interesse de abrir mais mercados (globalização), sendo necessário 
para tanto que haja uma desregulamentação do Estado, o fim das barreiras 
administrativas ou políticas (neoliberalismo), de modo a facilitar a entrada 
de capitais internacionais, com vistas à eficácia econômica. Nessa lógica, a 
educação passa a ser um poderoso instrumento para atingir esse fim 
(MAUÉS, 2003, p. 92). 

Na década de 1980 e principalmente na de 1990, organismos internacionais 

passam a pressionar países endividados – como era o caso do Brasil nesta época – 

a adotar medidas e planos de metas que garantam o pagamento das dívidas 

(MAUÉS, 2003). Sobre esta época Maués (2003) nos informa que “o Banco Mundial 

tem elaborado diferentes documentos, entre os quais destacam-se prioridades e 

estratégias para a educação” (MAUÉS, 2003, p. 93). 

Maués (2003) ainda menciona que as reformas nos programas de formação 

de professores – influenciadas por instituições como o BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento) e BM (Banco Mundial) – “têm buscado traduzir uma 

preocupação básica a respeito do papel que esse profissional deve desempenhar no 

mundo de hoje” (MAUÉS, 2003, p. 100), e que alguns dos elementos do modelo 

“sugeridos” pelos mecanismos internacionais de regulação são a ênfase na 

formação prática/validação das experiências, a formação continuada, a educação a 

distância e a pedagogia das competências. O Brasil, como país “devedor” e, 

portanto, sujeito às pressões externas, viria a incorporar algumas destas “sugestões” 

nas suas diretrizes para a formação de professores para a Escola Básica (SILVA, 

2004), diretrizes estas que têm sua gênese na Constituição de 1988. 

A Constituição brasileira de 1988 veio requerer uma lei de diretrizes e bases 

que contemplasse também a preparação adequada dos docentes, de acordo com os 

ideais de uma sociedade democrática e da nova ordem econômica mundial que se 

apresentava. Desta Carta iriam resultar os documentos que hoje determinam as 

bases para a formação de professores em cursos de licenciatura no Brasil.  

Procedemos a um estudo das bases atuais para a formação de professores 

em cursos de licenciatura seguindo-se, fundamentalmente, o esquema abaixo 

(Figura 3), em que mapeamos um conjunto de leis, pareceres e resoluções que as 

normatizam.  
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Figura 3: Mapa de documentos legais relativos aos pressupostos atuais para a formação de professores 
no Brasil 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996 

(LBDEN – Lei 9.394, de 1996), como decorrência de determinações da Constituição 

de 1988, trouxe um título específico (Título VI – “Dos profissionais da educação”) 

composto de sete artigos, que dispõem, entre outras determinações, sobre a 

formação dos professores. 

Mais especificamente, é o artigo 62 da nova Lei que dispõe sobre a formação 

docente. Este artigo traz, como boa-nova, a eliminação dos cursos de licenciaturas 

curtas ao determinar que “a formação de docentes para atuar na educação básica 

far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação”.  

Mas, ao contrário do que pode parecer, ainda há a possibilidade de formação 

de professores para o ciclo básico do Ensino Fundamental em cursos de nível médio 

e não superior, pois o mesmo artigo ainda estabelece que é “admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
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Normal”. Ainda assim, a legislação atual institui o Curso Normal Superior, destinado 

à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 

Ensino Fundamental, destacando-o como alternativa mais desejável para a 

formação de professores deste nível de ensino. 

Ainda podemos apontar outro fato preocupante após a promulgação da LDB, 

que abriu novamente espaço para a formação de docentes fora de programas de 

licenciatura plena. Se, em 1996, a LDB determina o fim dos programas de 

licenciatura curta, o MEC, em 1997, por meio da Resolução CNE/CP 02, de 1997, 

retoma a possibilidade dos programas de habilitação ao magistério sob a alegação 

(mais uma vez) da necessidade de “suprir a falta nas escolas de professores 

habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial” (artigo 

1.º, parágrafo único). A Resolução CNE/CP 02, de 1997, nasce apoiada no artigo 63, 

inciso II, da própria LDB, pelo qual os Institutos Superiores de Educação manterão 

programas de formação pedagógica para portadores de diplomas do Ensino 

Superior que queiram se dedicar à Educação Básica. Esta resolução deixa explícito 

que os cursos possibilitados por ela devem substituir os cursos estabelecidos pela 

Portaria 432, de 1971 (Esquemas I e II), como forma de continuar a oferecer os 

programas de habilitação ao magistério, deixando entender que elas possuem a 

mesma natureza. Julgamos que, de certa forma, trata-se da manutenção de 

caminhos para o encurtamento de tempo para programas de formação de 

professores.  

A Resolução CNE/CP 02, de 1997, permite a engenheiros, economistas, 

administradores e áreas afins o exercício da docência em Matemática com um curso 

que pode ter apenas 540 horas de duração, sendo 300 delas destinadas às práticas 

de ensino, e as outras 240 horas voltadas à parte teórica, podendo ser efetivadas de 

forma semipresencial, na modalidade de ensino a distância.  

Como pode um curso de 540 horas possibilitar a um engenheiro, ou a um 

administrador de empresas, a discussão e aquisição de conhecimento a respeito dos 

vários significados que determinado tópico da disciplina matemática pode assumir 

no contexto escolar (conhecimento do conteúdo do ponto de vista da Matemática 

Escolar e não Científica), bem como promover uma discussão satisfatória sobre os 
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métodos e formas de abordagens mais propícias em situações variadas 

(conhecimento pedagógico do conteúdo)? E a discussão sobre os fins das diretrizes 

curriculares para a Matemática no contexto escolar (conhecimento curricular ligado 

às finalidades da enculturação)? Isto nos parece muito difícil de ocorrer, e 

consideramos que a existência da Resolução CNE/CP 02, de 1997, fere tanto o ideal 

de uma base satisfatória de conhecimentos quanto a presença de princípios da 

enculturação. Mais que isso, deixa uma porta aberta para a concepção de que o que 

o professor precisa é apenas certo conhecimento do conteúdo a ser ensinado e de 

técnicas de ensino, o que o deixa muito aquém do tipo de profissional necessário 

para o trabalho com as modernas concepções curriculares aderentes ao princípio da 

enculturação. 

5.2.1 Um diagnóstico legal dos problemas enfrentados pelos programas de 

licenciatura no Brasil 

O artigo 62 da LDB de 1996 traz apenas disposições gerais sobre a formação 

de docentes para atuar na Educação Básica e prevê uma regulamentação mais 

detalhada para os processos de formação docente em cursos de licenciatura. Esta 

regulamentação ocorre com o Decreto 3.276, de 1999, que dispõe sobre formação 

em nível superior de professores para atuar na Educação Básica em termos de sua 

organização curricular, seja de cursos visando a atuação na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental ou em cursos de licenciatura objetivando a 

atuação de professores de campos específicos do conhecimento. Este decreto 

atribui ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a responsabilidade pela definição 

das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação 

Básica. 

Atendendo a esta responsabilidade, o Conselho Pleno (CP) do CNE emite a 

Resolução CNE/CP 01, de 2002, com as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

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

licenciatura de graduação plena”. Vale notar que os cursos de habilitação previstos 

pela Resolução CNE/CP 02, de 1997, não são abrangidos pelo escopo destas 

diretrizes curriculares. 
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As diretrizes previstas pela Resolução CNE/CP 01, de 2002, se aplicam a 

todas as licenciaturas, e não somente às licenciaturas em Matemática, e se baseiam 

num diagnóstico proporcionado pelo Parecer CNE/CP 09, de 2001, sobre a situação 

dos programas de formação de professores nos cursos de licenciatura. Como 

problemas que têm implicação direta e podem comprometer o ensino de Matemática 

como processo de enculturação que defendemos, este diagnóstico indica que: 

a) para a licenciatura, em seus moldes tradicionais, o diploma surge como 

um “apêndice” possível ao diploma do curso de bacharelado, que é o que 

proporciona saber acadêmico e científico em Matemática. Ao explicar este 

ponto, a resolução salienta que: 

[...] nos cursos existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, 
por exemplo, que ganha importância, sendo que a atuação destes como 
“licenciados” torna-se residual e é vista, dentro dos muros da universidade, 
como “inferior”, em meio à complexidade dos conteúdos da “área”, 
passando muito mais como atividade “vocacional” ou que permitiria grande 
dose de improviso e autoformulação do “jeito de dar aula” (Parecer CNE/CP 
09 de 2001, p. 16). 

Ressaltamos que esta visão da licenciatura como “apêndice” do 

bacharelado contribui para uma retomada da, ainda, antiga dicotomia dos 

cursos “três mais um”, nos quais os alunos eram formados primeiramente 

no bacharelado e depois cursavam um último ano (apêndice) que lhes 

forneceria base didático-pedagógica para o exercício da docência; 

b) “as deficiências da estrutura curricular e, inclusive, a abreviação indevida 

dos cursos, na forma de licenciaturas curtas e de complementação 

pedagógica, em geral simplificaram tanto o domínio do conteúdo quanto a 

qualificação profissional do futuro professor” (p. 17). Este ponto pode ser 

entendido como crítica direta aos cursos de habilitação ao magistério 

definidos pela Resolução CNE/CP 02/1997; 

c) “o equilíbrio entre o domínio dos conteúdos curriculares e a sua 

adequação à situação pedagógica, continuam sendo problema a ser 

atacado e resolvido” (p. 17); 

d) “a organização institucional determina a organização curricular, quando 

deveria ser exatamente o contrário, porque ela própria (a organização 
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curricular) tem papel formador” (p. 18). Isso certamente ocorre como 

acima mencionado, nos cursos de licenciatura que funcionam como 

anexos do curso de bacharelado, o que impede a construção de um curso 

com identidade própria. Mais do que isso, uma organização curricular 

voltada aos fins da Educação Matemática como processo de 

“enculturação” demanda, para a licenciatura, disciplinas de conteúdo 

específico com identidade própria, e não como cópia “com grau de 

dificuldade atenuado” das disciplinas do bacharelado; 

e) distanciamento entre as instituições de formação de professores e os 

sistemas de ensino da Educação Básica, refletido na ausência do estudo 

aprofundado dos projetos curriculares escolares nos programas dos 

cursos de licenciatura.  

Em relação a esta deficiência, lemos textualmente: 

[...] as diretrizes para os diversos segmentos do sistema escolar brasileiro 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação e os Parâmetros e 
Referenciais Curriculares propostos pelo Ministério de Educação raramente 
fazem parte dos temas abordados na formação de professores como um 
todo. 

O estudo e a análise de propostas curriculares de Secretarias Estaduais 
e/ou Municipais e de projetos educativos das escolas também ficam, em 
geral, ausentes da formação dos professores dos respectivos estados e 
municípios. O resultado é que a grande maioria dos egressos desses cursos 
desconhecem os documentos que tratam desses temas ou os conhecem 
apenas superficialmente. A familiaridade com esses documentos e a sua 
inclusão nos cursos de formação, para conhecimento, análise e 
aprendizagem de sua utilização, é condição para que os professores 
possam inserir-se no projeto nacional, estadual e municipal de educação 
(Parecer CNE/CP 09 de 2001, p. 19). 

Para o ataque desta deficiência, a noção de conhecimento curricular 

fortalecida pelos princípios da enculturação (conforme discutido no item 

4.2.3) se afigura muito adequada; 

f) falta clareza sobre quais conteúdos o professor em formação deve 

aprender, em razão de ele precisar saber mais do que vai ensinar, e quais 

os conteúdos que serão objeto de sua atividade de ensino. São 

frequentemente desconsideradas a distinção e a necessária relação que 
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existe entre o conhecimento científico de determinado assunto, os objetos 

de ensino que derivam deste conhecimento, e sua expressão escolar; 

g) “os cursos de formação de professores são segmentados em dois pólos 

isolados entre si: um caracteriza o trabalho na sala de aula e o outro, 

caracteriza as atividades de estágio” (p. 22). Ainda, em relação à sala de 

aula, salienta-se a dicotomia entre conteúdos pedagógicos e conteúdos da 

área específica do saber parece fazer perdurar outra segmentação, 

originária do regime de formação “três mais um”; 

h) as instituições formadoras, de modo geral, não valorizam a prática 

investigativa. “Além de não manterem nenhum tipo de pesquisa e não 

perceberem a dimensão reflexiva que emerge da prática, não estimulam o 

contato e não viabilizam o consumo dos produtos da investigação 

sistemática” (p. 24); 

i) “ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro professor 

aprenda a usar, no exercício da docência, computador, rádio, aparelhos de 

DVD, gravador, calculadora, internet e a lidar com programas e softwares 

educativos. Mais raras, ainda, são as possibilidades de desenvolver, no 

cotidiano do curso, os conteúdos curriculares das diferentes áreas e 

disciplinas, por meio das diferentes tecnologias” (p. 24). 

Para superar os problemas diagnosticados, o parecer se propõe a apresentar 

uma base comum de formação docente expressa em diretrizes, que possibilitem a 

revisão criativa dos modelos hoje em vigor, a fim de (entre outros objetivos): 

“atualizar e aperfeiçoar os formatos de preparação e os currículos vivenciados, 

considerando as mudanças em curso na organização pedagógica e curricular da 

educação básica” (p. 5), e dar ênfase à dimensão prática do processo de formação, 

relacionando teoria e prática como entidades complementares.  

Há uma preocupação relevante (e não poderia deixar de existir) com o fato de 

se derivarem estas diretrizes das próprias diretrizes (e consequentemente dos 

pressupostos) que embasam os projetos curriculares escolares. O parecer estudado 

assinala: 
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A proposta de diretrizes nacionais para a formação de professores para a 
educação básica brasileira busca também construir sintonia entre a 
formação de professores, os princípios prescritos pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional/LDBEN, as normas instituídas nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental 
e para o ensino médio, e suas modalidades, bem como as recomendações 
constantes dos Parâmetros e Referenciais Curriculares para a educação 
básica elaborados pelo Ministério da Educação (p. 5). 

Este parecer foi a matriz para a constituição da Resolução CNE/CP 01, de 

2002, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Mas 

quais são as determinações objetivas desta resolução que atacam os problemas 

diagnosticados no Parecer CNE/CP 09/2001? Mais ainda, estas determinações 

suportam o modelo de base de conhecimentos fortalecido pelos princípios da 

enculturação que apresentamos? 

5.2.2 Avanços: A Resolução CNE/CP 01, de 2002, e seu suporte para uma base 

de conhecimentos fortalecida pelos princípios da enculturação  

Inicialmente, a Resolução CNE/CP 01, de 2002, em seu artigo 2.º, deixa claro 

que a organização curricular do curso de licenciatura deve observar o preparo para a 

elaboração e a execução de projetos e o desenvolvimento dos conteúdos 

curriculares escolares, o que pressupõe o estudo e o entendimento das concepções 

curriculares escolares históricas e vigentes. Esta indicação tem relação direta com o 

ataque ao ponto levantado no item 5.2.1-e anterior e deve contribuir também para a 

discussão dos fins da Educação Matemática no contexto escolar atual, propícios à 

apropriação dos princípios da “enculturação” que, como tratamos, são identificados 

nos pressupostos que alicerçam os projetos curriculares escolares. 

A resolução também traz, de maneira contundente, o fato de que o curso de 

licenciatura deve ser orientado para o desenvolvimento de competências. Neste 

sentido, há identidade em relação à concepção de formação que se espera dos 

alunos conforme os PCN, pois estes visam a abordagem dos conteúdos da Escola 

Básica como meios de desenvolvimento de competências. Consoante Silva (2004), 

o conceito de competência utilizado pela resolução remete a Perrenoud, segundo o 

qual “competência” se refere à capacidade de mobilizar vários recursos cognitivos 
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para resolver algum tipo de situação. Cabe aqui notar que a palavra “competência” 

admite uma variedade de interpretações, entre elas as relacionadas com eficiência 

ou eficácia, que nem sempre estão associadas à mobilização de recursos cognitivos. 

No tocante ao conceito de competências, trazemos ainda algumas 

observações de suas implicações na profissão docente. Pimenta (2002) critica a 

apropriação do termo “competência” pelas políticas públicas brasileiras. Na sua 

visão, o vocábulo “competência” corre o risco de ser interpretado como “conjunto de 

qualificações”, que seriam classificadas segundo listas de atributos. A este respeito 

Silva (2004) assinala que Perrenoud externava sua preocupação com esta 

apropriação errônea do termo “competência”: 

Há um lado negativo da evolução do mercado de trabalho do mundo 
econômico em que a noção de “competência” tomou o lugar da noção de 
“qualificação”, individualizou o tratamento das pessoas, criou 
desigualdades, criou a precariedade, criou a flexibilidade em prejuízo do 
trabalhador. É a realidade. Pode-se então usar o conceito de competência, 
de gestão de recursos humanos, contra as pessoas (PERRENOUD, 2001, 
apud SILVA, 2004, p. 68). 

Após avaliação do relatório do Banco Mundial de 2001, Silva (2004) afirma 

que “o conceito de competência tem sido usado pelo Banco Mundial como 

alternativa para avaliar e classificar os professores” (SILVA, 2004, p. 81), e como 

“uma espécie de premiação ou punição de professores” (SILVA, 2004, p. 82). Estes 

fatos mostram a atenção que deve ser dada ao conceito de competências no 

processo de formação, e sua devida apropriação no sentido de emancipar a 

profissão docente, e não assumindo este conceito como mais um “atributo técnico” 

que o professor deve possuir ao final de sua formação. 

Como competências a serem desenvolvidas no processo de formação, a 

resolução, em seu artigo 6.º, explicita o comprometimento com os valores 

inspiradores da sociedade democrática e a compreensão do papel social da escola. 

Estas competências estão ligadas, dentro do curso de licenciatura em Matemática, à 

discussão das finalidades do ensino desta área do saber na formação do cidadão 

para o mundo pós-moderno. O entendimento requerido implica rejeitar maneiras de 

ensino formalistas ou tecnicistas, vazias de significado. A discussão das finalidades 

para o ensino de Matemática na sociedade pós-moderna pode levar (como 
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abordado em 2.1) à adoção dos princípios da “enculturação” como matriz para a 

construção dos projetos pedagógicos de ensino por parte dos professores. 

Ainda como competências requeridas, a resolução ressalta as “competências 

referentes ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados 

em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar”, bem como as 

“competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico” (artigo 6.º, 

incisos III e IV). Estas competências estão diretamente ligadas à forma de 

abordagem dos conteúdos do saber matemático nas disciplinas de conteúdo 

específico, a partir da exploração dos conceitos centrais do saber matemático do 

ponto de vista da Matemática Escolar. A exploração dos significados remete ao 

conhecimento do conteúdo fortalecido pelos princípios da “enculturação” (conforme 

tratamos em 4.2). Estas competências também se relacionam com os temas das 

disciplinas da prática de ensino e com sua obrigação em discutir metodologias 

ligadas a áreas específicas da Matemática Escolar. Então, pressupor estas 

competências está fortemente ligado à preocupação de prover o futuro professor de 

Matemática do conhecimento pedagógico do conteúdo fortalecido pelos princípios 

da “enculturação”, como mencionamos em 4.2. Por fim, observamos que o 

desenvolvimento destas competências pressupõe o ataque ao problema relatado no 

item 5.2.1-c.  

Por seu turno, para lidar com a deficiência relatada no item 5.2.1-h, em 

relação à falta de espaço para a realização de trabalhos investigativos, a resolução 

pede o desenvolvimento de “competências referentes ao conhecimento de 

processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica” (artigo 6.º, inciso V). Além disso, outra característica da resolução é o 

apelo generalizado à reflexão como ferramenta do desenvolvimento das 

competências e conhecimentos esperados do professor formado em cursos de 

licenciatura. A resolução traz, explicitamente, que “A aprendizagem [do futuro 

professor] deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser 

traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema 

como uma das estratégias didáticas privilegiadas” (artigo 5.º, parágrafo único). 
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Segundo a análise de Silva (2004), “as idéias mencionadas até aqui, 

presentes na atual legislação sobre formação de professores, são influenciadas em 

boa parte pelo conceito de professor reflexivo de Schon” (SILVA, 2004, p. 33). 

Cabe aqui ressaltar que Zeichner (2003) amplia o escopo do exercício da 

reflexão, tirando-o de um âmbito individual de reflexão e atuação sobre a prática e 

levando-o a uma dimensão de reflexão como prática social, que tem ação efetiva na 

promoção de mudanças significativas num contexto institucional, e que engloba não 

só o que acontece no interior das salas de aula, mas o que ocorre nas escolas e nos 

projetos curriculares. 

O apelo à reflexão pressupõe constante articulação entre teoria e prática, e a 

ênfase na dimensão teórico-prática do processo de formação é corroborada também 

pelo artigo 12 da resolução, que dispõe: 

§ 1.º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 
isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

§ 2.º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda 
a formação do professor. 

§ 3.º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 
componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 
pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática. 

A ênfase na dimensão teórico-prática pressupõe um vínculo fundamental 

entre as atividades de práticas de ensino nos programas de estágio, as disciplinas 

de práticas de ensino estudadas em sala de aula e as disciplinas teóricas de caráter 

didático-pedagógico. Esta ênfase também pressupõe a reflexão constante sobre os 

conteúdos das disciplinas de saber específico de Matemática e seu relacionamento 

com os objetos de ensino com os quais o futuro professor trabalhará na sala de aula. 

A forte ênfase na reflexão encaminha (também), portanto, a solução das distorções 

apontadas nos itens 5.2.1-g e itens 5.2.1-h, além de, tomando a concepção de 

professor reflexivo ampliada por Zeichner (2003), estender o papel do professor 

como promotor de mudanças no processo de educação. 
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Para atacar os problemas de ordem institucional abordados no item 5.2.1-d, a 

resolução determina a concepção de cursos de formação de professores com 

identidade própria, articulados com institutos e departamentos e cursos das áreas de 

conhecimento específico, quando couber. Ainda fica vago o sentido de “curso com 

identidade própria”, o que demanda a consulta ao parecer que precedeu a resolução 

para entendimento do que isto significa: que o projeto para a formação do professor 

da Escola Básica não pode ser simplesmente derivado de projetos de formação de 

especialistas da área do conhecimento, caracterizando-o como um “bacharelado 

atenuado” que contém componentes curriculares complementares da área da 

educação.  

Trata-se aqui, então, não só de uma redefinição/adaptação de grade 

curricular, mas também da redefinição das ementas das disciplinas de conteúdo 

específico, adaptando-as à sua função de prover conhecimento da Matemática 

superior aos alunos, sem perder de vista os valores da Matemática como expressão 

da cultura subjacente a estes conteúdos, os componentes sintáticos (na concepção 

apresentada por SHULMAN, 1986) ligados a estes conteúdos, bem como sua relação 

com os objetos de ensino que derivam destes conteúdos. No artigo 10, a resolução 

reitera esta concepção, insistindo que o planejamento da matriz curricular para a 

formação de professores deve visar a articulação entre os conteúdos selecionados e 

seus correspondentes objetos de ensino. Consideramos que se trata da abertura de 

um terreno fértil e adequado a uma abordagem dos conteúdos segundo a 

concepção que discutimos (item 4.2) de conhecimento do conteúdo fortalecido pelos 

princípios da enculturação, que por sua vez endereça à solução dos problemas 

apontados nos itens 5.2.1-a e 5.2.1-f. 

De certa forma, até aqui, a Resolução CNE/CP 01, de 2002, parece bastante 

coerente com o propósito de atacar os problemas apontados no Parecer CNE/CP 

09, de 2001. Além disso, julgamos que a adoção do modelo de base de 

conhecimentos fortalecida pelos princípios da enculturação seria natural e 

necessária diante das determinações da resolução.  

Consideramos, porém, que os avanços trazidos por esta resolução no tocante 

à implementação dos princípios da enculturação nos processos de formação de 
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professores foram, de certo modo, comprometidos por outros documentos oficiais 

posteriores. 

5.2.3 Entraves à formação de professores como enculturadores em cursos de 

licenciatura  

A Resolução CNE/CP 01, de 2002, em seu artigo 12, determinou, por sua 

vez, que fossem elaborados parecer e resolução específicos sobre a carga horária 

dos cursos de formação de professores em nível superior. A Resolução CNE/CP 01, 

de 2002, determinou parâmetros relativos ao tempo dedicado às dimensões 

pedagógicas, que não poderia ser inferior a um quinto da carga horária total do 

curso. Disposições anteriores fixavam esta fração como, no mínimo, um oitavo do 

tempo total do curso. Esta ênfase no trabalho pedagógico resultou num aumento da 

carga horária das práticas de ensino e de estágio supervisionado, com as 

determinações objetivas do tempo dedicado a estas atividades definidas na 

Resolução CNE/CP 02, de 2002. 

Relativamente à carga anual de trabalhos, a Resolução CNE/CP 02, de 2002, 

seguiu o já estabelecido pela LDB, com duzentos dias de trabalho acadêmico 

efetivo. Esta resolução, porém, alterou a carga horária das práticas de ensino das 

300 horas previstas na LDB (artigo 65) para 400 horas. Cabe aqui um maior 

detalhamento do que a lei entende por prática de ensino, pois ela própria admite 

uma definição bastante ampla para este tipo de trabalho. O Parecer CNE/CP 28, de 

2001, dispõe que: 

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo 
no âmbito do ensino. [...] 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. Assim, 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 
(p. 9). 

A prática de ensino, portanto, pode comportar um leque amplo de atividades, 

que não se confundem com o estágio supervisionado. O que parece estranho nesta 
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definição é a determinação de um número de horas bem definido para estas 

atividades. O que acontece se atividades ligadas a práticas de ensino forem 

lançadas nas chamadas disciplinas de conteúdo específico? A exploração dos 

significados que a divisibilidade assume nos livros didáticos pode ser uma atividade 

de pesquisa para alunos de um curso de Teoria dos Números? Como computar este 

tempo? E, neste caso, deve ser diminuído o tempo contabilizado para o trabalho 

com o conhecimento específico do saber matemático? 

Já o estágio curricular supervisionado, para o qual foi determinada uma carga 

horária também de 400 horas, é concebido pelo Parecer CNE/CP 28, de 2001, como 

“o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se 

demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder 

exercer uma profissão ou ofício” (p. 10). 

Além do aumento do tempo dedicado às práticas de ensino, há também um 

aumento no tempo de estágio supervisionado em relação ao que se entende como 

mínimo fixado pela LDB, que era de 100 dias letivos, o equivalente a um semestre. A 

Resolução CNE/CP 02, de 2002, pede, no mínimo, 400 horas de estágio 

supervisionado, o que é praticamente impossível de integralizar em apenas um 

semestre. 

Além das 800 horas compreendidas pela soma dos tempos de estágio 

supervisionado e das práticas de ensino, a Resolução CNE/CP 02, de 2002, 

determina também que sejam cumpridas 1.800 horas no chamado componente 

curricular formativo do trabalho acadêmico. De acordo com o Parecer CNE/CP 28, 

de 2001, este componente se constitui no “ensino presencial exigido pelas diretrizes 

curriculares” (p. 12). Trata-se, no caso das licenciaturas em Matemática, do curso 

das matérias de conteúdo matemático específico e do curso das disciplinas de teoria 

pedagógica previstas nas grades curriculares. Novamente surge a pergunta: Dada a 

preocupação da articulação entre teoria e prática explicitada na Resolução CNE/CP 

01, de 2002, como separar estritamente o tempo de curso destas matérias em 

tempo voltado à teoria e tempo voltado para a prática? Mais ainda, nossa concepção 

de conhecimento do conteúdo fortalecido pelos princípios da enculturação requer 

constante conexão entre os objetos da Matemática superior e os objetos de ensino 
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que derivam dele. Como explorar esta conexão sem fazer referência a contextos 

práticos? 

Finalmente, a Resolução CNE/CP 02, de 2002, determina que 200 horas do 

curso de formação de professores sejam cumpridas em atividades acadêmico-

científico-culturais, apoiadas no Parecer CNE/CP 28, de 2001, o qual afirma que: 

[...] um planejamento próprio para a execução de um projeto pedagógico há 
de incluir outras atividades de caráter científico, cultural e acadêmico 
articulando-se com e enriquecendo o processo formativo do professor como 
um todo. Seminários, apresentações, exposições, participação em eventos 
científicos, estudos de caso, visitas, ações de caráter científico, técnico, 
cultural e comunitário, produções coletivas, monitorias, resolução de 
situações-problema, projetos de ensino, ensino dirigido, aprendizado de 
novas tecnologias de comunicação e ensino, relatórios de pesquisas são 
modalidades, entre outras atividades, deste processo formativo (p. 12). 

Sendo assim, a resolução determina 400 horas de prática como componente 

curricular, vivenciadas ao longo do curso; 400 horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; 1.800 horas de aulas 

para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 horas para 

outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais, Ampliando, assim, a 

ênfase para a dimensão prática do processo de formação de professores. 

Como já apontamos em algumas questões anteriores, e como também é 

salientado por Silva (2004), a Resolução CNE/CP 01, de 2002, apresenta forte 

preocupação com o trabalho articulado nas dimensões teórica e prática, porém a 

Resolução CNE/CP 02, de 2002, indica uma clara divisão entre “horas de teoria” e 

“horas de prática”. Diante deste cenário, corre-se o risco de substituirmos a 

dicotomia entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico dos velhos 

processos de formação “três mais um” por uma nova dicotomia que, contrapondo-se 

aos ideais da Resolução CNE/CP 01, de 2002, estabelece uma divisão entre teoria e 

prática nos processos de formação de professor. 

Além desta divisão clara entre teoria e prática, causa-nos desconforto o fato 

de que a Resolução CNE/CP 02, de 2002, abriu a possibilidade (na verdade 

manteve) para que os cursos de licenciatura plena em Matemática pudessem ser 

finalizados em três anos, como já era possível antes da resolução. Ou seja, 
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aumentou-se o tempo da prática e não se prorrogou o tempo total destinado à 

realização dos cursos. Consequentemente, na prática (para as instituições que 

continuaram programando seus cursos para uma duração de três anos), diminuiu-se 

o tempo para as matérias de conteúdo teórico, entre as quais já se encontram tanto 

as matérias de conteúdo matemático específico quanto as disciplinas de natureza 

estritamente pedagógica. Isto, conforme já mencionamos (em 4.2.1), vai contra um 

tratamento adequado do conhecimento do conteúdo e do conhecimento pedagógico 

do conteúdo fortalecidos pelos princípios da enculturação. 

Ainda em relação às práticas, surge a necessidade de verificar se o aumento 

de carga horária implica aumento de qualidade da formação. Em 2004, em 

documento que se propôs a avaliar a situação e os principais problemas enfrentados 

nos cursos de licenciatura, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) 

avaliou, no tocante às práticas de ensino e ao estágio supervisionado, que eles são 

“oferecidos geralmente na parte final dos cursos, realizados mediante práticas 

burocratizadas e pouco reflexivas que dissociam teoria e prática, trazendo pouca 

eficácia para a formação profissional dos alunos” (SBEM, 2004, p. 5). 

Por isso, vemos na Resolução CNE/CP 02, de 2002, um retrocesso em 

relação à Resolução CNE/CP 01, de 2002. Acreditamos que podemos buscar outras 

formas até de ressignificar as práticas de ensino e o estágio supervisionado, 

tratando-os, por exemplo, como atividades de investigação e pesquisa (que vão 

além da simples observação e relato do que acontece nas salas de aula). Assim, o 

número de horas poderia ser substituído pelo número de projetos, e o uso da teoria, 

como ferramenta indispensável do trabalho de pesquisa, estaria garantido.  

Ademais, as políticas públicas poderiam se cercar de cuidados, por exemplo, 

a fixação de um tempo mínimo para o curso de licenciatura superior aos três anos 

atuais, para que estes cursos não sejam vistos ainda como um caminho mais curto 

para um diploma de curso superior. Isto contribui também para que este curso seja 

visto como um curso de “segunda categoria”, e, consequentemente, a profissão 

docente, como profissão de “segunda categoria”. Por ora, não dispomos de estudos 

para embasar nossa afirmação, mas acreditamos fortemente que não é possível 
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formar um professor de Matemática com a atenção devida a todas as características 

que esta formação requer, em três anos. 

No entanto, nossas preocupações com as diretrizes para a formação de 

professores de Matemática nos cursos de licenciatura não se encerram com os 

comentários relativos à Resolução CNE/CP 02, de 2002. Ocorreu que, um mês após 

a publicação do Parecer CNE/CP 28, de 2001, o Ministério da Educação emitiu o 

Parecer CNE/CES54 1.302, de 2001, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. Este parecer foi 

oficializado pela Resolução CNE/CES 03, de 2003, que estabeleceu que “As 

Diretrizes Curriculares para os cursos de bacharelado e licenciatura em Matemática, 

integrantes do Parecer CNE/CES 1.302/2001, deverão orientar a formulação do 

projeto pedagógico do referido curso” (artigo 1.º). Portanto, todas as definições e 

diretrizes curriculares estão, de fato, expressas no Parecer CNE/CES 1.302, de 

2001. Será, portanto, este parecer o nosso objeto de análise. 

No nosso entender, o Parecer CNE/CES 1.302, de 2001, apresentou um 

conteúdo muito pobre em relação ao que poderia oferecer à luz das ideias 

defendidas no Parecer CNE/CP 09/2001,55 aprovado por volta de seis meses antes. 

Vejamos. 

5.2.4 Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura e a possibilidade de avanços em relação às 

premissas para formação de professores 

No ano de 2002, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) 

realizou em São Paulo o primeiro Fórum Nacional de Licenciatura em Matemática, 

do qual um dos objetivos era discutir a formação do futuro professor de Matemática. 

Neste fórum, o Parecer CNE/CES 1.302, de 2001 foi objeto de estudo e discussões. 

Vários dos apontamentos que faremos aqui já constavam no relatório final sobre a 

análise realizada (SBEM, 2002). 

 

                                                      
54  Câmara de Educação Superior.  
55  Como vimos, foi este parecer que serviu de base para a elaboração da Resolução CNE/CP 

01/2002, que, como avaliamos, apresentou avanços. 
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Em primeiro lugar, salientamos que a criação de um curso de licenciatura com 

“identidade própria”, a nosso ver, deveria pressupor diretrizes curriculares próprias. 

A própria edição das diretrizes, em conjunto, para o Bacharelado e para a 

Licenciatura não colabora para esta visão (conforme demandado pelo Parecer 

CNE/CP 09, de 2001). Além disso, o documento citado da SBEM (2002) observa 

que:  

[...] o voto do relator Conselheiro Francisco César de Sá Barreto expressa 
“voto favorável à aprovação das Diretrizes Curriculares para os cursos de 
Matemática, Bacharelado, e do projeto de resolução, na forma ora 
apresentada”, não deixando explícito se essa aprovação abrange também o 
Curso de Licenciatura. Na Homologação do Ministro de Estado, em 
04/03/2002, essa ambigüidade não é dirimida (SBEM, 2002, p. 3). 

Isto exemplifica, no nosso entender, uma diminuição da importância do curso 

de licenciatura em relação ao bacharelado. 

Quanto ao perfil dos formandos, o parecer se refere ao matemático como 

aquele cuja formação inicial vise a qualificá-lo para os programas de pós-graduação, 

para a pesquisa e para o ensino em cursos superiores. Não faz nenhuma menção à 

qualificação posterior ou ao papel de pesquisador que os futuros professores podem 

ter. Mas, conforme aludimos anteriormente, uma ênfase na dimensão prática da 

formação pode (senão deve) pressupor a pesquisa como estratégia de formação do 

curso superior.  

Em relação à pesquisa no processo de formação do professor, a avaliação 

feita pela SBEM (2002) assinala que a Resolução CNE/CP 01, de 2002, recomenda 

que se considere, no preparo profissional, “a pesquisa, com foco no processo de 

ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 

construção do conhecimento” (artigo 3.º, inciso III). 

Nossa preocupação central com o parecer CNE/CES 1.302/2001 se 

concentra, porém, nas características desejadas para os futuros matemáticos e 

futuros professores de Matemática. Em relação aos matemáticos, o documento 

afirma que o curso deve garantir uma sólida formação em termos do saber 

específico em Matemática, e, para os futuros professores, o que se espera é que 
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eles tenham consciência de seu papel de educador, compreensão das ações dos 

alunos, do papel formativo da Matemática para os cidadãos, e a preocupação em 

garantir a acessibilidade do conteúdo a seus futuros alunos. Consideramos que o 

conhecimento aprofundado do saber matemático, carregado de valores, e, como 

apresentamos, componente fundamental da base de conhecimentos reforçada pelos 

princípios da “enculturação”, não tem a devida ênfase neste corpo de diretrizes. No 

nosso entender, cria-se assim, no Brasil, um cenário de desconsideração do saber 

específico e aprofundado em Matemática, que configura o mesmo “paradigma 

perdido” que Shulman (1986) identificou em seus estudos em relação aos requisitos 

que se impunham aos docentes americanos na década de 1980. 

Mais adiante, ao discorrer sobre as competências e habilidades desejadas, o 

parecer indica que o licenciado deve “perceber a prática docente de Matemática 

como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de 

criação e reflexão, no qual novos conhecimentos são gerados e modificados 

continuamente” (p. 4). 

Para ir ao encontro dos princípios da enculturação, além do que se lê acima, 

o licenciado deveria também perceber a Matemática (e não só a prática docente da 

Matemática) como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um 

espaço de criação e reflexão, em que novos conhecimentos são gerados e 

modificados constantemente, porque assim a Matemática é. 

Ainda em relação ao matemático, o referido parecer dispõe que “a formação 

do matemático demanda o aprofundamento da compreensão dos significados dos 

conceitos matemáticos, a fim de ele possa contextualizá-los adequadamente” (p. 4). 

Mas, pela concepção de base de conhecimentos para a docência que 

mencionamos, defendemos que deveria estar explícito que a formação do professor 

de Matemática, bem como a formação do matemático, também “demanda o 

aprofundamento da compreensão dos significados dos conceitos matemáticos, a fim 

de ele possa contextualizá-los adequadamente”. 
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No que concerne à grade curricular prevista, o próprio documento da SBEM 

(2002) já avalia que, “ao propor os conteúdos curriculares, entretanto, fica explícita a 

tentativa de ‘reduzir’ e ‘suavizar’ as disciplinas de conteúdo matemático para o 

licenciando” (p. 6). 

De fato, na grade curricular dos cursos de licenciatura, a maioria das 

disciplinas obrigatórias ligadas ao saber específico em Matemática é enunciada 

como “fundamentos” deste saber específico (por exemplo, fundamentos de Análise, 

fundamentos de Álgebra ou fundamentos de Geometria), ressaltando a ideia de que 

ao licenciando fica reservado o estudo da “parte simples da matemática superior” 

quando se compara com o estudo da Matemática reservado aos futuros bacharéis.  

Ainda em relação às disciplinas de conteúdo específico ligadas ao saber 

matemático, enfatizamos que na grade curricular mínima determinada não há 

inclusão de disciplinas como Estatística, Probabilidade ou Combinatória. Este fato é 

curioso quando observamos que estes assuntos ganharam evidência nos currículos 

escolares para o Ensino Fundamental, em função de seu papel formador de 

cidadãos conscientes e críticos. Em relação a estas disciplinas, os PCN – já na fase 

inicial do Ensino Fundamental – sugerem o tema “Tratamento da Informação” como 

um bloco de conteúdo, com a finalidade de destacar “sua importância e seu uso 

atual na sociedade” (BRASIL, 1998. p. 52). No tocante à estatística, destacam que o 

ensino da Matemática na Escola Básica deve capacitar os alunos a “calcular 

algumas medidas estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de 

fornecer novos elementos para interpretar dados estatísticos” (p. 52); e, quanto à 

probabilidade, indicam que “as noções de acaso e incerteza, que se manifestam 

intuitivamente, podem ser exploradas na escola, em situações em que o aluno 

realiza experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis)” (p. 52). Seria 

de esperar que estes temas compusessem, mínima e obrigatoriamente, o conjunto 

de conhecimentos que o professor precisa desenvolver no curso de licenciatura.  

Ainda relativamente à grade curricular, lê-se, no Parecer CNE/CES 1.302, de 

2001, que a parte comum a todos os cursos de licenciatura deve “incluir conteúdos 

matemáticos presentes na educação básica nas áreas de Álgebra, Geometria e 

Análise” (p. 6). Ora, poderíamos entender por esta determinação que o saber 
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matemático a ser ensinado nos cursos de licenciatura coincide com aquele da 

Educação Básica, diminuindo ainda mais os requisitos em relação ao conhecimento 

matemático do futuro professor. Acreditamos, porém, que se trata apenas de um 

descuido de redação, e que, na verdade, o que se deve incluir são o estudo e a 

discussão – como objetos de ensino – dos “conteúdos matemáticos presentes na 

educação básica nas áreas de Álgebra, Geometria e Análise”. Mesmo assim, não 

fica claro se este estudo é ligado aos componentes curriculares de conteúdos 

específicos, ou à dimensão prática do curso de formação de professores.  

Este estudo poderia também estar incluído nas disciplinas de dimensão 

pedagógica como a Didática da Matemática. Entretanto, no parecer não há nenhuma 

menção quanto à grade curricular de natureza pedagógica do curso de licenciatura 

em Matemática. Há referências ao estudo da Ciência da Educação, História e 

Filosofia da Matemática (o que é muito favorável), mas poderiam ficar explícitos 

conteúdos curriculares ligados à aplicação de teorias didático-pedagógicas ao 

ensino da Matemática (como a já mencionada Didática da Matemática), terreno ideal 

para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo, conforme 

apresentamos no item 4.2.2. No parecer, as questões de caráter pedagógico 

associadas ao ensino específico da Matemática parecem estar relegadas ao campo 

da prática. 

Contudo, apesar das incongruências apontadas com um ideal de base de 

conhecimento fortalecida pelos princípios da “enculturação”, vamos “olhar a metade 

cheia do copo”. Como ponto positivo do parecer, cabe ressaltar que ele explicita a 

necessidade de prover ao licenciando a capacidade de “analisar criticamente 

propostas curriculares de Matemática para a educação básica” (p. 4), o que adere à 

concepção de conhecimento curricular fortalecido pelos princípios da “enculturação”. 

Como conclusão, porém, vemos que este parecer (que é a base atual do 

MEC para avaliar os cursos de licenciatura) não reflete, por exemplo, todos os 

pressupostos anunciados pela Resolução CNE/CP 01, de 2002, e também não 

adere à base de conhecimentos fortalecida pelos princípios da enculturação, 

conforme investigamos. É, portanto, um ponto falho no cenário atual de resoluções e 

determinações que versam sobre o ensino da Matemática em qualquer nível. O 
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preocupante é que estas diretrizes estabelecem o perfil dos cursos de licenciatura 

em Matemática e, consequentemente, de seus formandos. Vale lembrar que estas 

diretrizes são requisitos mínimos, e que as universidades e instituições de ensino 

superior têm a possibilidade de discutir projetos mais amplos de cursos de 

licenciatura que atendam às diretrizes determinadas pelo parecer CNE/CES 1.302, 

de 2001, e avancem no sentido de se configurar em propostas aderentes ao 

conceito de base de conhecimentos para a docência que discutimos. 

Particularmente, como já sugerimos, julgamos que as diretrizes curriculares 

para os cursos de licenciatura em Matemática devam ser apartadas das diretrizes 

curriculares para os cursos de Matemática, como um primeiro passo para a 

construção de um programa com “identidade própria”.  

Mais ainda, estas diretrizes devem contar com a colaboração e ser 

amplamente debatidas pela crescente comunidade de Educadores Matemáticos 

brasileiros, conforme a própria SBEM (2002) manifestou:  

Da análise geral da proposta, fica a constatação de que há uma falta de 
sintonia entre o que a sociedade científica vem produzindo sobre a 
Educação Matemática e o exposto nas Diretrizes, revelada pela evidente 
dissociação entre conhecimento matemático e conhecimentos pedagógicos.  

Em especial, destaca-se o desconhecimento da existência de uma 
sociedade representativa de professores e pesquisadores que têm 
produzido conhecimento sobre a Educação Matemática que supera uma 
visão da formação pela justaposição de conteúdos (SBEM, 2002, p. 6-7). 

A SBEM (2002) solicita, no mesmo documento, “a reabertura de espaços para 

a participação das instituições superiores de ensino e das sociedades científicas e 

representativas de professores na elaboração de uma nova proposta” (SBEM, 2002, 

p. 9). 

E, em 2004, a SBEM ainda reitera sua posição firme: 

A SBEM considera que no processo de discussão de diretrizes para as 
Licenciaturas em Matemática, não se pode desconsiderar o trabalho teórico 
e prático dos profissionais que vêm atuando em várias instituições. A 
Educação Matemática já tem disponível um repertório de experiências e 
produções acadêmico-científicas que permite estabelecer a configuração 
dessa modalidade de formação, o que implica na necessidade de serem 
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constituídas diretrizes e instâncias formadoras com as especificidades 
necessárias (SBEM, 2004, p. 2). 

Programas de licenciatura com identidade própria não devem ser produzidos 

somente por matemáticos no que diz respeito às disciplinas de conteúdo específico, 

e, apenas por pedagogos, no que concerne às disciplinas de conteúdo pedagógico, 

mas prioritariamente por educadores matemáticos. 

Vamos, por ora, dar por concluídas as considerações sobre as premissas e 

diretrizes legais para a formação de professores de Matemática em cursos de 

licenciatura no Brasil. Caminhando para o final do nosso projeto, nos propomos  

agora a avaliar um dado final, conforme indicado nas estratégias de abordagem à 

questão de pesquisa. Trata-se da avaliação de um projeto de reforma de curso de 

licenciatura de uma reconhecida universidade brasileira, concebido após a 

aprovação das diretrizes legais atuais. 

5.3 ANÁLISE DE UM PROJETO DE REFORMA DE CURSO DE LICENCIATURA 

DE UMA RECONHECIDA UNIVERSIDADE BRASILEIRA, APÓS A 

APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES LEGAIS ATUAIS 

Ressaltamos, aqui, o fato de que as diretrizes legais são “requisitos mínimos”, 

e que as universidades e instituições de ensino superior têm a possibilidade de 

discutir projetos mais amplos de cursos de licenciatura que atendam às diretrizes 

determinadas pelo Parecer CNE/CES 1.302, de 2001, e que comportem 

características que se identifiquem com as ideias explicitadas no Parecer CNE/CP 

09, de 2001, e na Resolução CNE/CP 01, de 2002. Conjecturamos que os cursos 

concebidos a partir de uma interpretação das diretrizes legais ainda podem se 

configurar em propostas aderentes ao conceito de base de conhecimentos para a 

docência reforçada pelos princípios da enculturação, conforme apresentamos.  

Por isso, antes de encerrar a pesquisa, consideramos necessária a busca por 

um relato e registros a respeito do processo de implementação de reforma recente 

nos cursos de licenciatura em uma renomada Universidade do Brasil, que, em 

função dos pareceres e resoluções que apresentamos, implementou em 2006 sua 
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última reestruturação do curso de licenciatura para a formação de professores de 

Matemática.  

Salientamos que não se trata de um estudo de caso sobre como se deu todo 

o processo de reestruturação, mas, antes disso, da coleta de dados buscando  

compreender como se deu a interpretação dos pressupostos legais e em que 

medida eles foram ajustados às ideias da instituição formadora sobre o processo de 

formação de professores de Matemática. 

De forma alguma pretendemos generalizar estes registros de modo a tomá-

los como dados representativos do que acontece na maioria das instituições 

formadoras. Insistimos no fato de que é um relato particular de uma instituição em 

particular. Buscamos este relato, na instituição escolhida por julgarmos que este 

pode ser importante ao explicitar um ideário desta instituição (reconhecida por sua 

qualidade) sobre a formação de professores e de como alcançou sua articulação 

com os pressupostos legais. Atribuímos importância a este relato pois ele pode ser 

um subsídio a outras instituições formadoras que visam reestruturar suas 

licenciaturas atendendo as diretrizes legais. O subsídio não se configura no sentido 

de apresentar um modelo para ser copiado (mesmo porque não pretendemos buscar 

um modelo), mas de apresentar um relato de soluções que resgate muitas das 

ideias já consideradas no processo de reformulação do curso de formação. As 

instituições que pensam em reformular seus cursos não precisam “partir da estaca 

zero”, porém podem aproveitar experiências importantes. 

A instituição escolhida para a coleta do relato foi o Instituto de Matemática e 

Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP). Inicialmente, obtive um relato 

feito pela professora que coordena o curso de Licenciatura em Matemática deste 

instituto, por meio de uma entrevista semiestruturada, buscando investigar a forma 

pela qual as diretrizes legais foram interpretadas no IME e na USP, de modo geral. 

Por meio da entrevista, tive acesso a um registro oficial em documento elaborado 

pela USP, produzido em decorrência desta interpretação que definiu as linhas gerais 

para a reestruturação dos cursos de formação de professores desta Universidade. 

Trata-se do “Programa de Formação de Professores” da USP (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2004), e foi estudado paralelamente à análise do relato da professora 
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coordenadora. Devemos aqui explicitar as razões desta escolha como forma de 

justificar a relevância que damos aos  registros analisados – que compreendem 

tanto o relato quanto o documento citados. 

Primeiramente, como vimos em nossa breve exposição histórica, a 

Universidade de São Paulo, em 1934, foi uma das pioneiras na formação de 

professores para o então ensino secundário, o que lhe confere tradição nestes 

cursos de formação superior.  

Em relação ao seu envolvimento com a Educação Básica, observamos que a 

USP esteve ligada a movimentos importantes relacionados ao ensino da Matemática 

na Escola Básica, por exemplo, o Movimento da Matemática Moderna, conforme 

relata Pavanello (1989): 

A influência predominante na introdução da Matemática moderna no Brasil 
foi francesa, como consequência de cursos ministrados na Universidade (na 
de São Paulo, especialmente) por matemáticos franceses. [...] Dentre eles 
figurava Dieudonné e outros ex-integrantes (PAVANELLO, 1989, p. 162). 

Mais ainda, atualmente é um professor da Universidade de São Paulo o 

responsável por coordenar os trabalhos de concepção dos materiais didáticos 

relativos à Proposta Curricular do Estado de São Paulo, implementada em 2008. Isto 

mostra a articulação da Universidade com o processo de elaboração dos currículos 

atuais da Escola Básica. 

Em relação aos esforços do IME-USP para aprimorar seus programas de 

formação de professores na licenciatura, Pietropaolo (2005) também observa: 

[...] podemos citar o Instituto de Matemática e Estatística – IME da 
Universidade de São Paulo como exemplo de instituição que nos últimos 
anos vem desenvolvendo um processo cujo propósito é a busca de uma 
identidade própria para a licenciatura em Matemática (PIETROPAOLO, 2005, 
p. 122). 

A Universidade de São Paulo, por intermédio da organização do fórum das 

licenciaturas, em 1990, vem promovendo desde então “amplo debate sobre a 

profissão de professor e o papel da Universidade na formação de profissionais 

competentes na área de ensino” (MILIES, 2004, p. 2). O fórum das licenciaturas foi 
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criado em 1990, por iniciativa do então pró-reitor de graduação da USP, o Professor 

Doutor Celso de Rui Beisieguel, após reivindicação de vários institutos por uma 

discussão mais profunda a respeito da formação de professores nos diversos cursos 

de licenciatura da Universidade diante de um cenário de desvalorização da profissão 

docente e da deterioração do ensino em geral. O IME-USP, tendo como base a 

proposta deste fórum, discute a formação dos professores em seus cursos de 

licenciatura desde o início da década de 1990, tendo iniciado processos de 

reestruturação curricular (por exemplo, em 1994), mesmo antes da atual Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (MILIES, 2004). O último processo de 

reestruturação pelo qual passou seu programa de formação ocorreu em 2006. E, se 

este processo buscou a adequação às diretrizes legais de 2002 e 2003, também 

deve ter trazido muitas ideias que já vinham sendo discutidas num longo período 

anterior. 

 Além disso, a professora que coordena o programa de Licenciatura em 

Matemática no IME-USP também é, atualmente, presidente da Comissão 

Interunidades das Licenciaturas da USP (CIL), e pode, desse modo, contribuir com 

uma visão mais abrangente sobre o processo de formação de professores em 

cursos de licenciatura, não somente de Matemática. Ela também participou, como 

representante do IME-USP, da equipe que redigiu o “Programa de Formação de 

Professores” da USP. 

Pelo que acabamos de expor, acreditamos que fica justificada a escolha do 

IME-USP, da coordenadora do curso de Licenciatura, e do documento “Programa de 

Formação de Professores” da USP, como fontes para a análise do registro de uma 

interpretação das diretrizes legais, que nos propusemos a apresentar. 

Esta etapa da nossa investigação utilizará como método o processo de 

entrevista semiestruturada e o estudo de um documento oficial, no sentido de 

verificar se as concepções empregadas no projeto de um importante curso de 

licenciatura – e que respeitam as diretrizes legais – podem caminhar no sentido de 

garantir que o professor egresso tenha um corpo de conhecimentos adequado para 

trabalhar conforme as premissas adotadas para a elaboração do currículo escolar.  
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5.3.1  A interpretação da USP sobre as diretrizes legais para a concepção de 

cursos de licenciatura e alguns resultados desta interpretação  

Cabe-nos novamente observar que esta análise não objetiva, de nenhum 

modo, generalizar a forma pela qual a Universidade de São Paulo recebeu e 

interpretou as diretrizes legais como o modo usado pela maioria das instituições 

formadoras de professores do País. Também não pretendemos nos aprofundar na 

investigação a ponto de caracterizar um estudo de caso sobre uma implementação 

de reforma num curso de licenciatura, o que deveria envolver um exame mais 

detalhado da estrutura curricular em termos da configuração das disciplinas e o 

delineamento de suas ementas, bem como a observação de como esta reforma se 

realiza na prática em sala de aula.  

Reforçamos que o objetivo é analisar sobre como se dá a interpretação das 

diretrizes legais para os cursos de formação de professores nas licenciaturas, e que 

soluções podem surgir para conciliar estas diretrizes legais com os pressupostos e 

concepções da instituição formadora, de como deveriam se estruturar estes cursos. 

Mais ainda, verificaremos em que medida esta solução poderia favorecer a 

construção, pelo futuro docente, de uma base de conhecimentos fortalecida pelos 

princípios da “enculturação” que o aproximaria do ideário que direciona a Educação 

Matemática na Escola Básica. 

Para a coleta de dados, foi planejada inicialmente uma entrevista 

semiestruturada com a professora coordenadora da Licenciatura em Matemática da 

USP, para a qual preparamos um roteiro prévio com alguns pontos de interesse para 

a nossa investigação. Lembramos que, como decorrência da entrevista, tivemos 

acesso ao documento “Programa de Formação de Professores” da USP que, de 

certo modo, oficializou o entendimento que esta Universidade teve das diretrizes 

legais do Conselho Nacional da Educação. Portanto, além do relato da professora 

coordenadora, o referido documento também sustentará nossa análise. A íntegra da 

entrevista pode ser lida no Anexo A deste trabalho. 

Para nos situarmos em relação a alguns termos e definições que foram 

utilizados ao longo da entrevista, cabe-nos explicar brevemente a estrutura 
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organizacional da Universidade de São Paulo. Após a Reforma Universitária, no 

início da década de 1970, foram criados na USP institutos com o objetivo de 

centralizar as pesquisas e o desenvolvimento de áreas específicas do 

conhecimento. Nesse contexto, foi criado o Instituto de Matemática e Estatística 

(IME) como unidade relacionada à Matemática. Para esses institutos, junto com os 

cursos de bacharelado, migraram também os cursos de licenciatura. Nessas 

unidades (que também serão chamadas de unidades de origem), nos cursos de 

licenciatura, eram ministradas as disciplinas de conteúdo específico, muitas vezes 

as mesmas oferecidas aos futuros bacharéis. As disciplinas pedagógicas eram 

cursadas na Faculdade de Educação da USP (FEUSP). Hoje, várias disciplinas 

relacionadas aos conteúdos didático-pedagógicos ainda continuam sob 

responsabilidade da Faculdade de Educação (FEUSP). No entanto, nas últimas 

reformulações das licenciaturas, após 2004, conteúdos da Educação têm sido cada 

vez mais abordados nas disciplinas de conteúdo específico e nos institutos de 

origem. 

Feitos estes apontamentos, vejamos as principais constatações da entrevista 

realizada com a coordenadora da Licenciatura em Matemática da Universidade de 

São Paulo . 

Na entrevista, verificamos, por meio do relato da professora coordenadora, 

que no início da década de 1990 já havia na USP a preocupação quanto a formação 

de professores ser concebida como um “bacharelado de segunda categoria” 

fortemente alicerçado no modelo “três mais um”: 

[...] Nos fóruns de licenciatura em [19]89, [19]90, o pró-reitor do momento 
que era o Celso Beisiegel56 da faculdade de educação. Ele, sendo da 
educação, se preocupou com essa coisa da licenciatura, da formação de 
professores ser um “bacharelado de segunda categoria” que está impresso 
no DNA de qualquer universidade, e na USP fortemente, apesar de as 
origens da própria faculdade estar ligada a formação de professores. .[...] 

[...] E aí quando o Celso, nessa década de [19]80... eu estava lá, então [se 
dizia]: [...] “a formação de professores na USP é três mais um”, aquela coisa 
atrasada e “aquele negócio”. [...] 

 

                                                      
56  Professor Doutor Celso de Rui Beisiegel, Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo, 

de 1990 a 1993. 
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 Isto, porém, é uma percepção a respeito de todas as licenciaturas, e cabe 

salientar que a licenciatura em Matemática já se preocupava em romper a dicotomia 

“três mais um” na década de 1960, antes da fundação do IME, quando o que existia 

era o Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia. A professora 

coordenadora assinala que: 

[...] no IME a tradição de ter uma licenciatura diferenciada é mais antiga 
ainda, que vem da Dona Elza,57 do Professor Jacy.58 A Dona Elza traduziu, 
eu fiquei sabendo disso em uma palestra em homenagem a ela.  [...] 
Quando ela traduziu o livro da história da matemática, esse primeiro do 
Boyer, ela traduziu porque falaram.  [...] nos primórdios na década de 
[19]50, [19]60. [...]: a licenciatura mesmo que entrasse junto com o 
bacharelado tinha um caminho próprio, ela tinha uma disciplina da história 
da matemática que ela [a Profa. Elza Gomide] foi lá e traduziu, ela [a 
licenciatura] tinha uma geometria diferenciada. Aqui internamente, eu acho 
que graças a isso, à Dona Elza e outras pessoas.  [...] Não tinha [em outras 
unidades] essa coisa específica da formação de professores. E, no fórum, 
de alguma forma ficou por aí.  [...] se decidiu que os currículos iam ser mais 
flexíveis, deixar o aluno escolher o seu caminho, enfim.  [...] 

Conforme relatado na entrevista, a Professora Doutora Elza Furtado Gomide 

se encarregou pessoalmente de traduzir para o português o famoso livro História da 

matemática, de Carl Boyer, para que pudesse ser utilizado no recém-introduzido 

curso de “História da Matemática”. Nesta época, na década de 1960, sob a direção 

da Professora Doutora Elza Furtado Gomide, no então departamento de Matemática 

da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, foram criadas disciplinas “próprias” 

para a Licenciatura como a “História da Matemática” e “Complementos de 

Matemática”, justamente para incluir disciplinas ligadas ao ensino de Matemática no 

IME, evitando, assim, deixar estas disciplinas somente para o último ano – que 

funcionaria justamente como um “apêndice” ao curso de bacharelado, reforçando o 

modelo “três mais um”. Isto evidencia que alguns dos pontos problemáticos 

levantados no Parecer CNE/CP 09, de 2001, já eram percebidos pela USP no final 

 

                                                      
57  Professora Doutora Elza Furtado Gomide, ilustre professora responsável pelos primeiros 

movimentos de criação de estruturas curriculares distintas para cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Matemática na USP, na década de 1960 (http://www.ime.usp.br/~cerri/ 
lic/historico.html). 

58  Professor Doutor Luiz Henrique Jacy Monteiro, ilustre professor do Departamento de Matemática 
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP, onde iniciou carreira docente em 1944. Foi 
sócio fundador, conselheiro e diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Matemática. 
Atribuía grande importância ao magistério (DUARTE, 2007). Foi participante ativo do GEEM, mas, 
antes mesmo da criação do grupo, “sua presença foi destacada num curso, [...] de 1961, sob o 
patrocínio da CADES, que tinha como propósito apresentar conteúdos de MM [Matemática 
Moderna] aos professores secundaristas” (DUARTE, 2007, p. 326).  
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da década de 1960 e que, especificamente no IME, já havia uma tradição em pensar 

a formação de professores fora dos tradicionais moldes “três mais um”. 

Conforme assinala a professora coordenadora, a USP sempre se opôs aos 

modelos de licenciatura curta, e, quando surgiu um projeto implantação de 

Licenciatura em Ciências, isto remeteu a ideia de um “curso de licenciatura curta”. 

Segundo a professora coordenadora, a nova licenciatura não era de dois anos, mas 

sim de quatro, e o desconforto era gerado pela percepção de que quatro anos é 

pouco tempo para “aprender todas as ciências”, e ainda de modo a poder ensiná-las 

depois. A professora coordenadora relata que:  

[...] isso [a proposta do curso de licenciatura em ciências] já congregou um 
bando de gente interessado na qualidade da formação de professores, e 
que de novo aquele pessoal que já tinha militado contra a licenciatura curta 
não gostou daquele projeto [de um curso de licenciatura em ciências], fez 
protestos e reuniões lá na pró-reitoria e não queria. [...] 

Protestos em relação a este novo curso culminaram na criação do Fórum das 

Licenciaturas em 1990, que contava com o apoio político da reitoria. A professora 

coordenadora contou que, nesta época, presidiu este fórum cujo objetivo era discutir 

e apresentar proposta de modernização dos cursos de licenciatura avisando a 

superação dos problemas identificados. 

Neste fórum, discutiram-se dois modelos distintos: o primeiro, que propunha a 

criação de uma unidade na USP exclusivamente dedicada à formação de 

professores que congregasse todas as áreas do conhecimento presentes na Escola 

Básica, e que também fosse desvinculada da Faculdade de Educação;59 e, o 

segundo  propunha uma formação que continuasse vinculada às unidades de 

origem, por não acreditar na separação entre ensino e pesquisa na área de saber 

específico: 

[...] nesse debate do fórum surgiram basicamente duas vertentes, duas 
propostas: Um grupo de pessoas defendia a centralização para cuidar da 
formação de professores. Como isso [a licenciatura] é discriminado por aí 
afora ou porque “é assim que é melhor”, enfim... cada um tinha a sua 

 

                                                      
59  O que se pretendia era que a Faculdade de Educação fosse dividida em duas: uma dedicada 

somente a estudos e à pesquisa em educação, e outra, e esta seria uma nova unidade, voltada 
para a formação de professores. 
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argumentação, e está lá registrado [nos documentos publicados pelo 
Fórum]: Cria-se uma nova unidade inclusive desmembrando a faculdade de 
educação em duas, uma faculdade que seria só para estudos, pesquisas 
em educação e a outra que seria a encarregada de formar os professores. E 
faz [a licenciatura] de todas as áreas num lugar só, e ali ninguém vai 
discriminar. E havia outro grupo, no qual eu me incluía sempre e o pessoal 
da matemática em geral, da física também, que não queria que as unidades 
ficassem desvinculadas e que a pesquisa e o ensino ficassem afastados um 
do outro.   

Acabou-se decidindo pelo segundo modelo, conforme apontado pela 

professora coordenadora:  

Enfim, é mais complexa a solução, mas que os alunos de licenciatura não 
convivam com os futuros cientistas ou com a pesquisa na área específica, 
nós achávamos isso ruim. Até porque no IME a tradição de ter uma 
licenciatura diferenciada é mais antiga ainda, que vem da Dona Elza,60 do 
Professor Jacy.61 

Este cuidado em manter o futuro professor próximo, ou no mesmo ambiente, 

em que se dá a construção do saber específico na área que ele se encarregará de 

ensinar, já nos evidencia que na USP, e notadamente no IME, havia a preocupação 

com a apreensão dos componentes sintático e semântico dentro do conhecimento 

do conteúdo, conforme proposto por Shulman (1986). De certa forma, como 

podemos perceber ao longo de toda a entrevista, concluímos que a questão do 

conhecimento do conteúdo específico nunca foi um “paradigma perdido” (conforme a 

concepção de SHULMAN, 1986, que tratamos em 4.2) na Universidade de São Paulo. 

Após alguns trabalhos publicados como resultado do Fórum das 

Licenciaturas, ficou clara a recomendação de oferecer disciplinas, nas unidades de 

origem, que fizessem “essa interlocução com a Educação” (de acordo com a 

professora coordenadora). Antes dos Fóruns, na maioria dos institutos, as disciplinas 

de Educação eram de responsabilidade exclusiva da Faculdade de Educação da 

USP. O IME, nesta época, já contava com disciplinas como “seminário de resolução 

de problemas” e de “complementos da matemática elementar”, justamente visando 

esta interlocução. Na década de 1990, passou a flexibilizar o programa de formação 

 

                                                      
60  Professora Doutora Elza Furtado Gomide.   
61  Duarte (2007) relata um depoimento do Professor Doutor Jacy Monteiro, de 1959, em que ele 

enfatiza que “podemos admitir pesquisa sem magistério; nunca magistério sem pesquisa; senão o 
professor se arrisca a parar no tempo, [...], condenado a estiolar-se numa cátedra que ele não 
estará mais em condições de possuir” (MONTEIRO, 1959, apud DUARTE, 2007, p. 326). 
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de professores de forma que, se o ingressante na licenciatura quisesse, além de 

cursar no IME as disciplinas específicas da licenciatura, poderia incorporar em seu 

currículo disciplinas do bacharelado que lhe permitiriam, por exemplo, o ingresso 

num programa de Mestrado em Matemática: 

Por isso, inclusive, a tal da flexibilidade curricular: Então, um aluno que 
goste mais de matemática e se encante mais pela produção da ciência e 
que queira, portanto, aprofundar seus conhecimentos aí, ele escolhe as 
disciplinas inclusive que favoreçam a sua formação para depois fazer 
mestrado em Matemática e doutorado em Matemática, tendo feito 
licenciatura.  

No final da década de 1990, após a implantação da LDB, concomitantemente 

com as discussões sobre os PCN, e em razão das exigências62 do Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo, a pró-reitoria de graduação solicitou às 

unidades da USP que enviassem os projetos políticos pedagógicos dos seus 

respectivos cursos de Licenciatura. Neste sentido a professora coordenadora faz as 

seguintes considerações: 

Aí veio em [19]96 a LDB, e depois vieram os parâmetros [PCN]. [...] a USP 
participou da elaboração dos parâmetros, nas comissões, na matemática, 
na física, não sei em que outras áreas também tinha.  [...] E ainda por cima 
começou a vir essa exigência:  [...] Uma coisa que foi importante [...] que era 
a professora Ada63 que era do direito, que era pró-reitora. Havia uma 
exigência do conselho estadual de educação de que todos os cursos 
enviassem ao conselho, porque tinham que ser avaliados, os seus projetos 
políticos pedagógicos. 

 Com a compilação dos projetos das várias unidades, a pró-reitoria verificou 

que não havia uma uniformização em relação às ideias de formação de professores, 

e ainda existia, de forma geral, a presença de cursos no formato “três mais um: 

Aí, ela [a pró-reitora] recebeu aquilo [os projetos pedagógicos de várias 
unidades] e deve ter ficado horrorizada... 

[...] Cada um tinha uma idéia do que é formar professores e tinha aquela 
coisa dos “três mais um”, bastante.  [...] o bacharelado seguido de “não sei o 
quê”. 

 

                                                      
62  Havia exigência do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE) para que 

fosse apresentado um projeto de licenciatura que serviria de base para que esta instância 
pudesse proceder à avaliação de cursos superiores. 

63  Professora Doutora Ada Pellegrini Grinover: Pró-reitora de Graduação da Universidade de São 
Paulo, de 1997 a 2001.  
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Diante deste quadro, a pró-reitoria criou, em 2000, a Comissão Permanente 

das Licenciaturas da USP (CPL) com o objetivo de formular uma proposta geral, 

para todos os cursos, de formação de professores nas várias unidades da USP.  

[...] eu acho que ela [a pró-reitora] constatou que isso não era muito 
adequado [...] não ter uma proposta de formação de professores. Aí ela 
criou uma comissão: Comissão Permanente de Licenciatura. 

[...] Em 2000 [essa comissão] foi instalada com representantes de todas as 
unidades que têm licenciatura, são 18, em algumas unidades tinha mais de 
um, mas em princípio era um por unidade. 

A professora coordenadora, que em 2000 não era a coordenadora do Curso 

de Licenciatura do IME, foi convidada para integrar a equipe da Comissão 

Permanente das Licenciaturas da USP, convite que aceitou prontamente. Nesta 

comissão foi produzido o “Programa de Formação de Professores da Comissão 

Permanente das Licenciaturas”, aprovado pela Comissão de graduação da USP em 

2004. A professora coordenadora relata: 

E aí esta discussão [na comissão permanente das licenciaturas] foi muito 
rica e intensa, e no final de 2003 ou começo de 2004 o documento 
[“Programa de Formação de Professores”] ficou pronto... 

[...] a gente bolou uma estrutura mínima [para o “Programa de Formação de 
Professores”], com objetivos e princípios básicos para todas as unidades, 
uma organização curricular também comum, mínima e a gente chamou de 
blocos. A gente criou quatro blocos que são diferentes dos quatro 
componentes [os chamados “componentes comuns” descritos na Resolução 
02 de 2002]. 

Como já mencionamos, no decorrer da entrevista com a professora 

coordenadora tivemos acesso ao documento elaborado sob responsabilidade da 

Pró-Reitoria de Graduação da USP, intitulado “Programa de Formação de 

Professores” da Comissão Permanente das Licenciaturas da USP. Este documento, 

conforme avaliação da professora coordenadora, sintetiza a forma pela qual foram 

interpretadas as diretrizes legais do Conselho Nacional da Educação. Por isso, a 

partir de agora, nesta análise, esse documento passa também a ser objeto de 

estudo, e estaremos dele utilizando para complementar o relato da professora 

coordenadora, ou vice-versa. 
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O “Programa de Formação de Professores” foi produzido ao mesmo tempo 

em que se publicavam as diretrizes legais para a formação de professores nos 

cursos de licenciatura, e teve como uma das missões interpretar estas diretrizes e 

conciliá-las com as ideias que estavam sendo discutidas sobre a formação de 

professores na USP. A professora coordenadora observou: 

[...] a gente tomava aquilo [as diretrizes do CNE64 e do CEE65] como base  
[...] 

[...] Na verdade a gente teve de absorver essas informações [das diretrizes 
legais] para pensar uma proposta da USP para a formação de professores 
que fosse consonante com as leis. 

Assim, a Comissão acatou as determinações legais, mas não teve influência 

sobre ela, pois, quando questionamos se houve a participação da USP na 

elaboração dos pressupostos legais do Conselho Nacional de Educação, ela 

respondeu: 

Não... não... quer dizer, eventualmente uma ou outra pessoa. Talvez a 
Sônia Penin66 que foi designada coordenadora da comissão permanente 
que era a presidente lá inicialmente. Eu sei que ela tinha contato e era 
membro de conselho estadual ou nacional [...] enfim... uma ou outra 
daquelas pessoas sabiam mais de perto e estavam envolvidas na 
formulação dessas coisas, mas a comissão como tal não. 

Reiteramos que o IME já vinha promovendo reestruturações no seu curso de 

Licenciatura em Matemática durante a década de 1990, em decorrência dos Fóruns 

de Licenciatura, buscando transformações para superar uma formação caracterizada 

pela “justaposição da formação pedagógica ao bacharelado”, e, no documento do 

“Programa de Formação de Professores da Comissão Permanente das 

Licenciaturas”, o curso do IME já é reconhecido como um dos poucos da 

Universidade que buscava uma “identidade própria”67 para um curso de formação de 

professores. 

 

                                                      
64  Conselho Nacional de Educação. 
65  Conselho Estadual de Educação. 
66  Professora Doutora Sônia Teresinha de Sousa Penin, da Faculdade de Educação da USP. 
67  Estamos usando aqui a expressão “identidade própria” no mesmo sentido empregado pela  

Resolução CNE/CP 09, de 2001. Ou seja, um curso cuja estrutura seja pensada, desde o início, 
em função da preparação de profissionais que serão professores de Matemática e não se 



183 

Outra constatação importante na leitura do documento elaborado pela 

Comissão Permanente das Licenciaturas é a de que esta expressa sua  

[...] firme convicção de que a ênfase nos conteúdos específicos para a 
formação de um bacharel ou pesquisador é absolutamente compatível com 
uma sólida formação voltada simultaneamente para a docência no ensino 
básico (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 19). 

A respeito desta ênfase nos conteúdos a professora coordenadora assinala: 

Mas o professor precisa entender como é o funcionamento da sua área de 
conhecimento...  

[...] Ele precisa dominar isso, ele não pode saber só “mais ou menos”. 
Agora, não é por isso que ele tem de saber todas as técnicas de pesquisa e 
de demonstração muito específicas. 

Esta ênfase nos conteúdos específicos da área do saber nos cursos de 

licenciatura, conforme análise que apresentamos no item 5.2.4, não é abordada no 

Parecer CNE/CES 1.302, de 2001, e caracteriza-se aqui como uma premissa da 

própria instituição formadora que não contradiz os demais pressupostos do referido 

parecer. Esta ênfase no conteúdo ainda aproxima a formação pretendida do modelo 

de conhecimentos para a docência, conforme proposto por Shulman (1986), que, 

como vimos, favorece a formação de “enculturadores”. 

No referido “Programa de Formação de Professores” optou-se por criar quatro 

blocos distintos de disciplinas para compor a formação de professores, que estão 

organizados conforme a Tabela 2 a seguir. 

 

 

 

                                                      
conceber cursos de licenciatura como anexos de um curso de bacharelado que busca a formação 
de outro tipo de profissional. 
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Tabela 2: Estrutura curricular mínima para a organização das disciplinas e atividades de acordo  
com as diferentes dimensões necessárias para a formação dos licenciandos da USP 

Bloco I Formação Específica Disciplinas e atividades diretamente relacionadas 

aos conhecimentos da área específica. 

Bloco II Iniciação à Licenciatura Disciplinas e atividades introdutórias à formação 

do professor da Educação Básica. 

Bloco III Fundamentos Teóricos e 

Práticos da Educação 

Disciplinas e atividades relacionadas à formação 

pedagógica em geral. 

Bloco IV Fundamentos Metodológicos 

do Ensino 

Disciplinas e atividades relacionadas ao ensino 

das áreas específicas. 

Fonte: Programa de Formação de Professores da USP (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 18). 

Notamos, na Tabela 2, que seus componentes diferem dos quatro 

“componentes comuns” estabelecidos pela Resolução CNE/CP 02, de 2002: “prática 

como componente curricular”, “estágio curricular supervisionado”, “conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural”, e “atividades acadêmico-científico-

culturais”. Observamos neste fato, assim como no relato da professora 

coordenadora, que o entendimento da comissão permanente das licenciaturas  não 

ocorreu no sentido de buscar uma interpretação rígida das diretrizes legais: 

Aí você dizia, retomando [em relação a algumas diretrizes nos documentos 
oficiais, por exemplo a “criação de cursos com identidade própria”] [...]  que 
isso não pode ser entendido de maneira rígida [...] e foi assim que a gente 
optou. Não é para agora mudar a cultura vigente em tudo quanto é lugar  
[...] não é para obrigar que os cursos de licenciatura sejam completamente 
separados dos bacharelados, porque essa não é a cultura de muita gente e 
tem muita gente que não acredita. 

O IME segue as determinações do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE), mas, pelas 

ações relatadas, vemos que há o entendimento de que se pode fazer bem mais do 

que o minimamente requerido pela Lei.   

Esta observância às determinações oficiais e a interpretação de que são 

“princípios gerais”, e não “regras” para a concepção do currículo da formação de 

professores, é evidenciada, por exemplo, no fato de o IME ter criado, em seu projeto 

pedagógico, uma tabela de dupla entrada (apresentada no Anexo B), vinculando os 
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blocos de disciplinas68 e atividades oferecidos pelo instituto e os chamados 

“componentes comuns” para a formação de professores estabelecidos pelo CNE. A 

professora coordenadora salienta: 

Durante quatro anos eu dizia: nós precisamos fazer uma tabela de dupla 
entrada. Eu fiz um exemplo e [...], aí no meu eu botei. Agora todo mundo 
está fazendo. [...] 

E, referindo-se aos blocos de conteúdos concebidos pela USP, ela assinala: 

[...] E aqui [apontando para a tabela de dupla entrada] os blocos do que o 
programa define. A novidade aqui foi criar esse bloco dois, que é no fundo 
uma das maneiras de acabar com o “três mais um, de conseguir” aquilo que  
é: “que a formação de professores se dê em uma estrutura”  [...] tem lá nas 
bases legais  [...] 

A tabela de dupla entrada é detalhada no Anexo B, e é exemplo de uma 

solução que concilia as diretrizes oficiais com as ideias e convicções que 

fundamentam os programas de formação de professores da USP. Esta tabela dá 

flexibilidade aos institutos para, por exemplo, incluir períodos da “prática como 

componente curricular” dentro das disciplinas de conteúdo específico, o que permite 

o exercício dos princípios  “acessibilidade” e “formalização com significado”. O relato 

desta prática fica evidenciado no trecho da entrevista transcrito abaixo: 

Entrevistador: Particularmente, esse é um ponto que eu achei bastante 
interessante, porque eles falam toda hora [nas resoluções do CNE] de 
vincular teoria e prática, mas só que não explicitam a possibilidade de 
vincular a prática dentro de uma disciplina de conteúdo específico... 

Professora coordenadora: Nós resolvemos fazer isso... 

Professora coordenadora: Então conta 60 horas,  ou, 90 no caso de 
cálculo que são seis horas de aula, nesse componente curricular... mas são 
120 horas que ele conta. As outras horas são extraclasse, essas 30. Isto 
aqui: o professor deve orientar o aluno, deve solicitar trabalho que relaciona 
aquelas funções que ele está estudando, aquela noção de área... e que ele 
faça alguma ponte de como isso se dá no colégio e que faça trabalhos 
sobre isso. Estamos construindo... 

 

                                                      
68  Estes blocos de disciplinas resultaram do trabalho do Programa de Formação de Professores, 

como uma forma de organização básica para todos os cursos, que deve ser complementada em 
cada unidade da USP. Estão descritos na Tabela 2. 
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Essa tabela de dupla entrada (Anexo B) faz o cruzamento entre as dimensões 

que a USP entende como mínimas para que se considere na formação dos 

licenciandos (nas linhas) e os quatro “componentes comuns” previstos na legislação 

(na coluna). Ela detalha este cruzamento no nível da disciplina (na linha) dentro de 

cada bloco, e isto permite que uma mesma disciplina contenha, por exemplo, parte 

de sua carga horária no componente “conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural”, e outra parte em “prática como componente curricular”. De fato, da forma 

como esta tabela de dupla entrada é utilizada no IME contribui para que não ocorra, 

na prática, uma divisão estanque dos tempos dedicados a cada componente comum 

indicado na Resolução CNE/CP 02, de 2002.  

Segundo a professora coordenadora, o Bloco II da Tabela 2 “é no fundo uma 

das maneiras de acabar com o ‘três mais um’”, e no “Programa de Formação de 

Professores” constatamos que ele se destina a “sensibilizar e introduzir o aluno ao 

estudo sistemático de alguns conceitos e questões educacionais fundamentais 

presentes na sociedade em que vive, relacionando-as com sua área de 

conhecimento” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 20). Constatamos que isso 

remete ao próprio debate dos fins e objetivos da Educação Matemática em nossa 

sociedade, e pode levar à discussão do ideário sobre esse tipo de educação na 

Escola Básica que, por sua vez, como vimos, pode ser sistematizado pelos 

princípios da enculturação.   

Ainda, no decorrer da entrevista, a professora coordenadora nos detalhou que 

dentro deste Bloco II há disciplinas que visam abordar os conteúdos matemáticos 

nos seus “aspectos conceituais, didáticos, históricos, sociais e culturais”, bem como 

“esclarecer a importância da matemática na educação básica”: 

Então, isso é a segunda disciplina... Então, a gente diz [no “Programa de 
Formação de Professores” da USP] de “todos os cursos de licenciatura da 
USP”, no começo, no início, nos quatro primeiros semestres, não depois... 
já no começo, seja ele bacharelado, de ingresso, o que for, mas se dá para 
sair como licenciado, nos quatro primeiros semestres, o aluno tem de poder 
cursar uma disciplina introdutória aos estudos da educação em geral e uma 
segunda disciplina que é de interface da educação com a área específica. E 
a gente criou “matemática na educação básica” que nós não tínhamos no 
seu currículo, para cumprir essa exigência nossa... em tese. 

[...] 1514: é essa ementa [apontando para o documento com a ementa do 
curso “Matemática na Educação Básica”]. E, apesar de a nossa licenciatura 
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já estar um pouco mais próxima dessa mudança que aconteceu agora a 
partir de 2006, nós não tínhamos esse tipo de disciplina. 

A professora coordenadora ainda observa que, nesta disciplina, a abordagem 

deve ser 

[...] Voltada a discussão de alguns tópicos, porque  [lendo o documento] 
“devem ser abordados nos aspectos conceituais, didáticos, históricos, 
sociais e culturais”. “Esclarecer a importância da matemática na educação 
básica.” 

Mais importante ainda é o fato de esta disciplina ocorrer logo no primeiro 

semestre, no IME.  Não podemos deixar de observar que a implementação deste 

Bloco II é nova, e disciplinas como “Matemática na Educação Básica” só passaram a 

ser oferecidas a partir de 2006. 

Quanto à interpretação da expressão “identidade própria”, presente nas 

resoluções e pareceres do CNE, a professora coordenadora ressaltou, conforme 

mencionamos, que se decidiu por não considerar que deveriam se criar cursos de 

licenciatura completamente apartados do bacharelado, pois havia um impeditivo 

forte, que era a cultura interna nas várias unidades da USP. Ela conclui que esta 

separação depende muito da área do conhecimento. No IME, por exemplo, entende-

se que esta separação é possível, mas há outras unidades onde o entendimento não 

se dá exatamente assim.  

Hoje, no IME, as disciplinas de conhecimento específico da licenciatura e do 

bacharelado têm processos de concepção distintos com comissões diferentes para a 

elaboração dos programas. No entanto, esta foi uma opção do IME, e cada unidade 

da USP tem autonomia para adotar ou não este modelo.  

Esta separação dos programas das disciplinas de conteúdo específico não 

significa, porém, um “aligeiramento” dos programas oferecidos ao bacharelado, e a 

professora coordenadora enfatiza que “ele [o futuro professor] precisa dominar isso 

[o conteúdo], ele não pode saber só ‘mais ou menos’”. 

A professora coordenadora nos relata que esta diferenciação nas disciplinas 

destinadas aos licenciados tem contribuído para “acolher de forma diferente” os 
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ingressantes na licenciatura, e que isto tem se refletido no aumento do número de 

formandos a cada ano: 

[...] a gente dava cálculo I, e, no segundo ano não tinha quase aluno, tinham 
20 no diurno e dos 100 que entravam no noturno tinham 30, porque não era 
isso que eles queriam. Eles estavam aqui para fazer outra coisa depois de 
estudar os cálculos igual a todo mundo... a gente constatou que [para] 
aquele programa de primeiro ano, que era comum a todos os bacharelados 
e a opção se dava no segundo ano, para os que entravam na licenciatura, 
se formavam um ou dois. Completavam aquele programa e aquelas as 
disciplinas aconselhadas no currículo ideal, mas que era ideal só para dois 
ou três dos 150 que entravam...  [...] Agora nós temos o público que pode 
estar interessado na conversa de “vamos ser professor de matemática”, 
mas não é assim que a gente tem de acolher esse público, a gente tem que 
chegar “mais perto” deles para eles poderem ir... Ano passado se formaram 
110! 

E, quando comentávamos especificamente sobre a diminuição da evasão no 

curso de licenciatura do IME, ela observou: 

Na reforma de 2004 é que começou de verdade, porque até ali se formavam 
27, 30 quando muito por ano. Quando eu “entreguei a bola” para a Cristina69 
já estavam se formando 75 e agora já chegamos a 110! 

Isto mostra que é possível adequar a formação de professores a um curso 

que não perca a ênfase no conteúdo específico, que, como defendemos, é condição 

necessária para a formação de enculturadores. 

Uma visão significativa trazida pelo Parecer CNE/CP 09, de 2001, e pela  

Resolução CNE/CP 01, de 2002, foi, como vimos, a que diz respeito à ênfase na 

reflexão sobre a prática que implicaria incorporar a “prática” desde o início do curso. 

O “Programa de Formação de Professores” da USP propôs que as 400 horas das 

práticas como componente curricular fossem “compartilhadas entre as unidades de 

origem do licenciado e os departamentos responsáveis pela oferta das disciplinas 

pedagógicas”70 (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 28); e ainda definiu que, das 

400 horas de estágio supervisionado, 100 ficassem sob a responsabilidade da 

unidade de origem do curso, com as outras 300 sob a responsabilidade da 

Faculdade de Educação (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004). Novamente isso 

 

                                                      
69  Professora Doutora Cristina Cerri, presidente da Comissão Coordenadora do Curso de 

Licenciatura em Matemática da USP, de 1998 até 2004. 
70  Neste caso, a Faculdade de Educação da USP. 
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denota que são possíveis soluções que não segreguem os chamados “componentes 

comuns” descritos na Resolução CNE/CP 02, de 2002, em compartimentos 

estanques: uns dedicados exclusivamente à prática, e outros, tão somente a prover 

saber específico em Matemática. Trata-se, a nosso ver, de uma forma de aproximar 

os chamados  “componentes das práticas” das “disciplinas de conteúdo específico”,  

visando inicialmente a superação da dicotomia “três mais um”, mas que permite 

também a exploração do “conhecimento pedagógico do conteúdo” e do 

“conhecimento curricular”, conforme a concepção de Shulman (1986), nestas 

“disciplinas de conteúdo específico”. A abordagem destes “componentes de práticas” 

nas disciplinas de conteúdo específico sob o enfoque de como os conceitos 

estudados na Matemática superior se revelam na Matemática Escolar favorece a 

presença de princípios como a “formalização com significado” e o “poder explicativo”. 

Temos assim, em tese, novamente o favorecimento da construção de uma base de 

conhecimentos fortalecida pelos princípios da enculturação.  

Ainda, em relação aos “componentes comuns” definidos pelo Conselho 

Nacional de Educação, o “Programa de Formação de Professores” da USP entende 

que eles indicam: 

[...] a nosso ver, a necessidade da presença desses tipos de atividade, sem, 
contudo, estabelecer uma correspondência termo a termo entre tais 
componentes e as disciplinas e créditos previstos.  Assim, os “componentes 
comuns” podem estar presentes nas diferentes disciplinas e atividades 
constitutivas da estrutura curricular e com elas não se confundem. Desse 
modo, uma mesma disciplina pode ter parte de sua carga horária 
considerada como integrante de um dos componentes comuns... e parte 
identificada como integrante de outro componente [...], desde que não haja 
superposição [...] e que a presença de ambos esteja justificada nas 
respectivas ementas. Nesse sentido, os componentes comuns devem 
integrar-se a um determinado programa curricular e explicitar-se em sua 
proposta pedagógica, e não determinar um arranjo curricular (UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO, 2004, p. 26). 

Este posicionamento indica, novamente, uma possível interpretação que não 

vincula os “componentes comuns” do Conselho Nacional da Educação às disciplinas 

da estrutura curricular de forma rígida. Consoante tratamos, a tabela apresentada no 

Anexo B também ilustra este fato. Como decorrência desta interpretação, conforme 

sugere o próprio “Programa de Formação de Professores” da USP, disciplinas como 

“Didática” (na Faculdade de Educação) ou de “Instrumentação para o Ensino” (na 

unidade de origem do Licenciado) podem ter parte de sua carga horária considerada 
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como “prática como componente curricular” e parte como “conteúdo curricular de 

natureza científico-cultural”. Logo, poderíamos interpretar que é mais fácil pensar 

nas disciplinas ligadas à área de Educação, dado que a prática está associada a 

esta área. No entanto, o IME – e, pelo relato da professora coordenadora, outras 

unidades também – decidiu implementar horas da “prática como componente 

curricular” em disciplinas de conteúdo específico, como o Cálculo e a Geometria. De 

acordo com a exposição da professora coordenadora: “Isso foi outra coisa que a 

gente colocou. Então, por exemplo, no cálculo I, a gente acrescentou um crédito 

trabalho que são 30 horas...” 

Esta proposição da USP seria uma maneira eficaz de promover a reflexão 

constante entre os conteúdos que o estudante da licenciatura vê na Matemática 

superior (ou Científica) com a Matemática na Escola Básica. Não serão todas as 

disciplinas da Matemática Científica que permitirão essa espécie de abordagem, 

mas, no IME, por exemplo, este tipo de atividade já está incorporado em sete 

disciplinas do curso. Conforme já ressaltamos, além de favorecer o exercício de 

princípios como a “formalização com significado” e o “poder explicativo”, possibilita 

ainda a discussão dos conteúdos e métodos previstos nos currículos vigentes da 

Educação Básica. Seria, portanto, uma prática que favoreceria a formação de 

“enculturadores”. 

A professora coordenadora assinalou ainda que esta ação de incluir nas 

disciplinas de conteúdos específico as horas e atividades ligadas ao componente 

“prática como componente curricular” é um dos dois itens que podem ser indicados 

no “Programa de Formação de Professores” da USP como aqueles que visam 

atender tanto às necessidades  identificadas pela própria USP quanto as apontadas 

nas diretrizes legais: 

[...] o mecanismo que o programa, agora voltando à coisa geral... que o 
programa definiu para assumir essa coisa da estrutura, da “identidade 
própria”, e, percorrendo todo caminho, quebrar o “três mais um”... foi: a 
criação desse bloco II [...] lá no começo, com duas disciplinas –   uma já da 
área de educação “introdução aos estudos da educação” mais geral e uma 
mais específica, que relacione a área de conteúdo específico com a 
educação básica no caso nosso é a “matemática na educação básica”, que 
logo os alunos passaram a chamar de MEB – e, outra foi isso...espalhando 
esse componente da prática ao longo do percurso curricular, porque o 
estágio tem que ficar lá para o fim mas a prática então deve entrar, deve 
permear desde o primeiro ano. Então... e várias unidades fizeram isso de 
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acoplar em cada disciplina. Muitas unidades adotaram esta idéia. Nós 
escolhemos sete disciplinas: foi o cálculo I, a  estatística II, que é do 
segundo semestre... Então no primeiro e no segundo semestre... E a 
estatística II entrou um “mel”... 

Neste sentido, concluímos que o Parecer CNE/CP 09, de 2001, e a 

Resolução CNE/CP 01, de 2002, contribuíram para a concepção de cursos que 

favoreçam formação de “enculturadores”, ao lançar ou reforçar a ideia da “busca 

pela identidade própria” nos cursos de licenciatura, na medida em que esta “busca” 

resulta em iniciativas como as que acabamos de relatar. E certo desprendimento do 

formato rígido de distribuição de atividades – formato que poderia ser adotado a 

partir da Resolução CNE/CP 02 de 2002 – também resulta em soluções que 

favorecem a formação de “enculturadores”. 

Estas novas práticas, porém, devem requerer um novo perfil de formador. 

Podemos, assim, questionar: como um professor de cálculo – preso aos “épsilons e 

deltas” e aos significados literais da Matemática Científica – se articularia para 

abarcar em seu curso o relacionamento de sua disciplina “Científica” com a 

Matemática Escolar? Quando abordamos questões sobre como ocorreria a 

designação de professores para preparar futuros professores e futuros matemáticos, 

a professora coordenadora observou: 

Isso é complicado, porque nós temos um número restrito e não suficiente de 
professores capazes de, sem nenhuma ressignificação das coisas, assumir 
uma disciplina dessas e fazer. Como essa “matemática na educação 
básica”, não é qualquer um dos nossos colegas que pode. 

Em relação aos formadores específicos de futuros professores, observamos 

que o IME não possui uma área de pesquisa chamada Educação Matemática, 

porém dispõe de uma área denominada “Epistemologia Didática e História da 

Matemática”, para a qual são contratados docentes também com doutorado em 

Educação Matemática: 

A gente começou a ter uma área de pesquisa aqui, que o Seiji Hariki71 que 
nos deixou de herança, que chama “epistemologia didática e história da 
matemática”. Então a gente fez concurso de estabilização na carreira, de 

 

                                                      
71  Professor Doutor Seiji Hariki, falecido em 1988. Precursor da área de pesquisa “Epistemologia 

Didática e História da matemática” no IME-USP. 



192 

ingresso, enfim... para acabar com o professor precário: da Cristina e do 
Oscar João, duas pessoas que fizeram doutorado em Educação Matemática 
e que eram nossos professores aqui, e tinham feito mestrado em 
Matemática e depois fizeram doutorado em Educação Matemática e não 
eram efetivos. Então, na hora de fazer o concurso de efetivação deles, se 
fez nessa área. 

Conforme a professora coordenadora salientou, “não era claro que o 

departamento quisesse ampliar essa área de pesquisa [“Epistemologia Didática e 

História da Matemática”] como tal, mas agora, com essa coisa da mudança do 

programa...”. E complementou que a maioria das unidades pediu mais recursos para 

a pró-reitoria no sentido de ampliar seus quadros de formadores dentro dos 

institutos, justamente pelo fato de os institutos terem assumido, por exemplo, estes 

componentes de prática que anteriormente ficavam todos concentrados na 

Faculdade de Educação. Ela observou: 

Então, aí... Todo mundo na unidade passou a ter que pensar em como 
orientar no estágio, porque nunca tinham feito isso. Todo mundo ia precisar 
de mais docentes, seja para dar conta de uma disciplina nova e de outras 
práticas que nunca ninguém tinha feito, ou tinha feito pouco, e ainda mais 
em estágio. Isso aumenta a carga didática nos cursos de licenciatura e as 
unidades pediram socorro à pró-reitora... 

[...] a pró-reitora se deu ao trabalho de fazer um movimento político grande, 
fez reuniões com os diretores aqui, e fez reuniões com os diretores no 
interior e criou esta figura de “contratação de docentes para dar aula na 
licenciatura” como uma contrapartida da USP pelo fato de ter aprovado o 
programa [“Programa de Formação de Professores” da USP] e ter de 
implementar. E implantar isso exige contratação de docentes em um perfil 
diferenciado que tem experiência com formação de professores. 

Novamente salientamos que os movimentos de mudança são relativamente 

recentes, e, mesmo assim, parece-nos que surge, em função das reformulações das 

licenciaturas, pelo menos no IME, a necessidade de possuir um quadro de docentes 

específicos para a área de formação de professores e que não seja somente ligado 

à Educação nem apenas ligado a áreas de pesquisa da Matemática Científica. 

Extrapolando as questões de currículo e conteúdo programático, esta necessidade 

talvez esteja despontando como consequência natural de procurar um curso com 

“identidade própria”. Não afirmaríamos, ainda, que um quadro de professores 

especializados em formação de docentes seria condição essencial para o 

surgimento da “identidade própria”, mas propomos que ele possa ser, pelo menos 
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neste caso, identificado como um sintoma de que esta “identidade própria” está 

aparecendo. 

Quanto à discussão explícita dos Parâmetros Curriculares para a Educação 

Básica, observamos, ademais, que, com este movimento de conduzir a “prática 

como componente curricular” para as unidades de origem (de saber específico), 

também está sendo levada para o IME a preocupação com a discussão explícita dos 

PCN . A professora coordenadora enfatiza: 

Eu tenho feito isso basicamente na disciplina de “introdução aos estudos da 
educação”, também na “matemática na educação básica” algumas vezes eu 
peguei alguns trechos do que é, das recomendações genéricas, qual a 
importância do ensino fundamental. Eu tenho um texto que a gente separou 
uns trechos, para depois do fim do curso eles perceberem se aquilo a gente 
tinha dado conta de fazer naquela direção ou não... se as atividades que a 
gente tinha feito se enquadravam naquelas recomendações. 

O importante, neste caso, é que a discussão sobre os programas escolares 

está sendo levada às unidades de origem, e não somente deixada a cargo da 

Faculdade de Educação. 

Finalmente, vimos que a legislação nacional sobre a formação de professores 

prevê um número mínimo de 2.800 horas de curso a serem cumpridas em, no 

mínimo, três anos. No IME, o curso de licenciatura prevê como mínimo um total de 

3.200 horas a serem cumpridas em, no mínimo, quatro anos, no caso do curso 

diurno, ou cinco anos, no caso do curso noturno. Ainda, quando verificamos a tabela 

de referência cruzada (Anexo B) – entre os componentes estabelecidos pelo 

Programa de Formação de Professores e os componentes comuns determinados 

pela Resolução 02, de 2002, do CNE –, observamos que o programa do IME supera 

o número de horas exigido nos componentes de prática e de estágio, mas excede 

relativamente mais o tempo destinado às disciplinas de conteúdo específico. 

Novamente temos uma ênfase nos conteúdos da área específica do saber.  

Procuramos conversar com a professora coordenadora a respeito desta 

característica da ênfase no conteúdo específico e ela salientou: 

Isso é uma longa tradição, é uma tradição bacharelesca da USP, na qual 
não dá para abrir mão de conteúdo. Em [19]94 eu me lembro muito bem 
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que se fez uma discussão muito séria e acirrada: quais são os conteúdos 
matemáticos mínimos que a gente tem de exigir? Já que a gente queria 
flexibilizar currículo, a gente não podia dizer que tudo era obrigatório. Eu me 
lembro perfeitamente que, eu e a Dona Elza, éramos a favor de deixar 
álgebra linear como não obrigatório, éramos favoráveis a isso na 
licenciatura não obrigar... mas perdemos. 

É relevante destacar que, ao apontarmos para a professora coordenadora 

que uma formação “mais forte” no tocante ao conteúdo seria fundamental porque 

daria ao professor um leque amplo de oportunidades de trabalhar com a Matemática 

Escolar, ela respondeu que, no IME, “isso é convicção, porque para você ensinar 

alguma coisa você tem de saber aquilo, você tem de ter firmeza, segurança, 

dominar”. 

Reforçamos que, no IME, não há a “perda de ênfase nos conteúdos” – 

componente fundamental na construção de uma base de conhecimentos docentes 

fortalecida pelos princípios da “enculturação” – , que, como abordamos (item 5.2.4), 

ficou facilitada pelo Parecer CNE/CES 1.302, de 2001. Propomos que a 

preocupação com a adequada abordagem do conteúdo é o que leva naturalmente o 

IME a superar o mínimo de horas estabelecido pelo CNE para a formação de 

professores, pois desta preocupação deriva o entendimento de que é necessário 

mais tempo para prover o conhecimento indispensável ao futuro professor, do que 

aquele definido pelas resoluções federais. A própria posição contrária às 

licenciaturas curtas já é, a nosso ver, um indício desta convicção. Usamos este fato 

para reforçar nossa conjectura de que para formar enculturadores o tempo mínimo 

de formação estabelecido pelas resoluções oficiais precisa ser revisto. 

É importante notar que a USP é uma universidade muito bem conceituada, e 

ainda gratuita. Fazemos esta observação porque, para os alunos que optam por 

uma formação em uma instituição particular, o fato de fazer um curso de três anos 

pode ser um aspecto decisivo na escolha em qual instituição estudar. Este fator de 

decisão pode ser relevante para algumas instituições particulares no momento de 

conceberem seus cursos de formação de professores. Claramente isto é uma 

conjectura, mas julgamos plausível supor que alguma instituição formadora possa 

reputar este fato como um diferencial competitivo que proporcione uma procura 

maior por seus cursos. Não sustentamos, de modo algum, que estas instituições não 
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estejam compromissadas com a qualidade, mas, como também já supomos, 

consideramos que um curso de três anos compromete o projeto de um programa 

que forme um professor com a atenção devida às características que garantam a 

apreensão de atitudes e conhecimentos, que permitam a ele trabalhar em sintonia 

com os fundamentos das atuais prescrições curriculares.  

Por isso, supomos que, enquanto as diretrizes oficiais permitirem, 

conviveremos com certos obstáculos à adoção de posicionamentos iguais ao do IME 

(e de outras instituições públicas que formam professores nas licenciaturas), no 

sentido de superar – com boa diferença – o tempo mínimo definido pelas resoluções 

do CNE. Isto porque, em algumas instituições particulares, mesmo que haja a 

convicção do corpo docente e dos coordenadores do curso em relação às limitações 

de tempo para prover ao futuro professor o conhecimento que lhe é necessário, 

exigências de naturezas distintas daquelas tão somente pedagógicas podem 

continuar dificultando a ampliação do tempo de formação. Neste caso, as diretrizes 

legais poderiam intervir de modo a garantir um tempo mínimo indispensável para a 

formação nas licenciaturas. 

Como observações finais a respeito do processo de reformulação dos 

programas de licenciatura na USP, precipitados também pelas diretrizes legais de 

2001 e 2002, reforçaremos alguns aspectos da interpretação destas diretrizes que 

ficaram oficializadas no “Programa de Formação de Professores” da USP, cuja 

elaboração foi entendida como “uma oportunidade ímpar de se pensar 

conjuntamente os novos rumos para a formação de professores do ensino básico” 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. VI). 

No “Programa de Formação de Professores”, que resultou do processo de 

discussão na Comissão Permanente das Licenciaturas, há um diagnóstico sobre a 

formação de cursos de licenciatura que corrobora em grande parte o diagnóstico 

apresentado na Resolução CNE/CP 09, de 2001. O “Programa de Formação de 

Professores” (2004) identifica que: 

No entanto, ainda que pese em algumas experiências e propostas 
inovadoras de institutos, departamentos ou mesmo um conjunto isolado de 
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docentes, a Licenciatura ainda se configura, para a maior parte dos alunos 
da USP, como um apêndice a formação inicial específica.72 Essa 
dissociação ocorre em níveis distintos e complementares: nas unidades de 
origem, entre os conteúdos específicos e a formação de professores; na 
relação das disciplinas das áreas específicas com as pedagógicas e, por 
último, das disciplinas pedagógicas entre si e com as atividades de estágio 
(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 9). 

O documento analisado ressalta, e este é um componente importante para 

interpretação das diretrizes legais, que o quadro diagnosticado “não será 

transformado pela força de um novo conjunto de diretrizes ou normas ou mesmo a 

partir de uma reforma da estrutura curricular” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 

10), e que, mais do que “simplesmente sugerir caminhos fixos e únicos”, os 

mecanismos de organização das licenciaturas devem “fomentar a constante 

proposição de soluções inovadoras por parte dos docentes, faculdades e institutos 

envolvidos na formação de professores”, e objetivar o incentivo de “investigações e 

proposições práticas visando a renovação na formação de professores” 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, p. 10). O mesmo documento ainda destaca, 

explicitamente em relação às resoluções e pareceres do CNE, que os “componentes 

comuns”73 devem ser interpretados como princípios gerais básicos, e não como 

regras para a elaboração da estrutura curricular” (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2004, 

p. 29-30). 

Reputamos que esta forma de considerar as diretrizes legais sugere que, em 

toda a USP, essas diretrizes foram observadas como um mínimo a ser cumprido 

pelas instituições formadoras, e há muito que fazer para além das normas e 

diretrizes legais, para a implementação de programas de formação inicial que 

possam preparar profissionais capacitados para atender demandas sociais por 

educação na realidade “pós-moderna”, como já tratamos. 

Este entendimento de que um avanço efetivo nos processos de formação não 

se dará pelo simples atendimento de normas e diretrizes preestabelecidas deve, 

segundo nosso ponto de vista, ser condição necessária antes de iniciar a 

 

                                                      
72  Esta formação inicial específica pode ser entendida como um curso de bacharelado (observação 

nossa).  
73  São os componentes descritos na Resolução CNE/CP 02, de 2002: prática como componente 

curricular, estágio supervisionado, conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 
atividades acadêmico-científico-culturais. 
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interpretação de pressupostos legais objetivando mudanças em programas de 

licenciatura. 

Por fim, e de forma geral, concluímos que é possível, como vimos, estruturar 

um curso de formação de professores de modo a favorecer a construção de uma 

base de conhecimentos fortalecida pelos princípios da enculturação, superando-se 

as diretrizes legais, principalmente o Parecer CNE/CES 1.302, de 2001, e a 

Resolução CNE/CP 02, de 2002, por meio de uma interpretação adequada dos 

pressupostos legais. Estes, se não favorecem a construção desta base de 

conhecimentos, também não a impedem. Fica sob a responsabilidade das 

instituições formadoras a interpretação destas diretrizes e a conciliação delas com 

os seus valores e convicções a respeito da formação de professores.  

Mais uma vez, observamos que não foram estas diretrizes legais (editadas 

após o ano 2000), nem mesmo a LDB de 1996, que fomentaram a necessidade de 

revisão dos processos de formação de professores na várias unidades da USP e, 

mais particularmente, no IME. O debate já vinha ocorrendo antes, e, quando se 

impôs a necessidade de atendimento a pressupostos legais, as experiências e 

convicções adquiridas nestes debates acabaram, de acordo com nossa avaliação, 

sendo decisivos para que ocorresse uma interpretação dos parâmetros oficiais que 

não fosse contra ao que já se acreditava e se almejava. 
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6  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como procuramos mostrar, temos nos princípios para a Enculturação 

Matemática, conforme enunciado por Bishop (1997), um conjunto coerente de 

princípios para nortear o ensino da Matemática, que vão ao encontro das finalidades 

desta educação na sociedade atual. Também tivemos a intenção de mostrar que 

este conjunto de princípios pode servir como uma base organizada de ideias que 

fundamentam os atuais projetos de construção curricular na Escola Básica, servindo 

assim como parâmetros para considerar ao se estabelecerem diretrizes para o 

processo de formação inicial de professores de Matemática. 

Na busca por resgatar as mudanças, ao longo da história, nos modos de 

conceber a Matemática Escolar, também pudemos constatar que o conjunto de 

princípios da enculturação propostos por Bishop (1997) não foi percebido, de forma 

integral, em tendências curriculares passadas, na Escola Básica. 

Vimos, porém, que os referidos princípios podem ser todos identificados nas 

diretrizes curriculares nacionais atuais para o ensino de Matemática, muito embora 

não sejam a fonte teórica explicitamente usada na concepção destas diretrizes. 

Sendo assim, e conforme argumentamos neste trabalho, podemos estabelecer uma 

relação entre este conjunto de princípios e o ideário sobre o qual se construíram as 

diretrizes curriculares atuais para o ensino de Matemática na Escola Básica. Estes 

princípios seriam, assim, equivalentes a este ideário, e o estariam sistematizando. 

O fato de estes princípios sistematizarem as ideias usadas na concepção das 

prescrições curriculares atuais para a Escola Básica nos levou a buscar sua 

articulação com as ideias que originaram as diretrizes para a formação de 

professores. Isto porque o currículo e o professor são interdependentes e 

fundamentais para alcançar os objetivos fixados por qualquer projeto educacional de 

abrangência nacional, e devem, portanto, se pautar por bases comuns em relação 

ao que se pensa sobre a Educação Matemática. Ou seja, se as prescrições 

curriculares vão ao encontro da concepção do processo de ensino de Matemática 
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como processo de “enculturação”, a formação de professores – e , mais 

precisamente, a formação inicial – deve favorecer a formação de “enculturadores”. 

Ficou caracterizada na retrospectiva histórica que realizamos sobre o 

processo de formação de professores no Brasil que a articulação desta formação 

com as prescrições curriculares para a Educação Básica não se configurou fator 

importante para o desenvolvimento e mudanças sofridas em cursos de licenciatura 

no Brasil. Fatores de ordem política e econômica, pretensamente justificados pela 

“demanda social por educação”, conduziram prioritariamente os rumos da formação 

de professores brasileiros, marcada pelo afrouxamento em relação ao tempo de 

formação e, consequentemente, no tocante aos conteúdos abordados.  

Nesta retrospectiva histórica também restou marcada a desvalorização dos 

cursos de formação de professores e, consequentemente, da carreira docente, 

evidenciada pelos movimentos de “encurtamento” desta formação, que, como vimos, 

perduram até hoje sob a forma de habilitação ao magistério. Não estamos 

defendendo que não se deve permitir aos portadores de diplomas superiores de 

áreas específicas uma formação que os capacite ao exercício docente. Não é a 

origem do futuro habilitado o problema. A preocupação concerne à forma pela qual 

esta habilitação se dá hoje, e também no que diz respeito à duração dos cursos, que 

conjecturamos ser insuficiente para tornar “enculturadores” os que a ela se 

submetem. 

Na discussão sobre formar os futuros professores como “enculturadores”, 

concluímos que a base de conhecimentos proposta por Shulman (1986), na medida 

em que resgata o conhecimento de Matemática e sobre a Matemática, propicia um 

conjunto de saberes desejáveis ao professores para que sua atuação favoreça a 

aplicação dos princípios da enculturação. Mais ainda, esta base pode ser fortalecida 

por estes princípios. Assim, a partir desta base fortalecida, temos um referencial 

teórico para a construção de um conjunto de saberes, durante a formação inicial, 

que aproxime a ação dos futuros professores de uma ação enculturadora, e, 

consequentemente, faça com que esta formação contribua para o processo de 

Educação Matemática na Educação Básica, cujo ideário se reflete nas prescrições 

curriculares. 
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A partir deste referencial teórico para uma base de conhecimentos docente 

que desejaríamos construir na formação inicial, analisamos o conjunto de leis e 

resoluções atuais que definem as diretrizes oficiais para os cursos que oferecem 

esta formação, com o objetivo de responder à questão sobre “se diretrizes atuais 

para a constituição dos cursos de licenciatura favorecem a construção de uma base 

de conhecimentos necessária para acompanhar as ideias que norteiam os atuais 

currículos prescritos para a Educação Básica” – nossa questão de pesquisa. 

Desta análise, a partir do referencial teórico construído, vimos que as leis e 

diretrizes homologadas no início dos anos 2000 trazem, sim, avanços ao interpretar, 

de modo bastante apropriado, os problemas atuais dos programas de licenciatura. 

Em particular, o Parecer CNE/CP 09, de 2001, e a Resolução CNE/CP 01, de 2002, 

são evidências destes avanços ao apresentarem como princípios para os programas 

de formação, por exemplo: a ênfase no desenvolvimento de competências relativas 

ao domínio dos conteúdos com atenção a seus significados em diferentes contextos 

e sua articulação interdisciplinar; o apelo ao desenvolvimento de uma postura crítico-

reflexiva por meio do estabelecimento de conexões constantes entre a teoria e a 

prática, como entidades interdependentes no processo de formação, que sugere, 

entre outros tipos de reflexões, o relacionamento da Matemática Superior com os 

objetos de ensino na Educação Básica; a sugestão de trabalhos investigativos 

durante o curso, na área de Educação Matemática; e a reivindicação por cursos de 

formação de professores com “identidade própria”, considerando sua função de 

prover conhecimentos da Matemática Superior e enfatizando o valor destes 

conhecimentos como geradores dos objetos de ensino e representantes da cultura 

humana.  

Entretanto, identificamos problemas na Resolução 02, de 1997, na Resolução 

CNE/CP 02, de 2002, e no Parecer CNE/CES 1.302, de 2001, no sentido de não se 

direcionarem minimamente à construção de uma base de conhecimentos fortalecida 

pelos princípios da enculturação. 

Entre os problemas identificados, incluímos o relativo aumento de tempo 

dedicado às práticas de ensino e ao estágio supervisionado, sem o devido aumento 
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de tempo na carga horária total dos cursos, que, além disso, podem ser 

completados num tempo mínimo de três anos.  

Ressaltamos que não argumentamos contra o aumento de tempo 

estabelecido para as atividades de caráter prático, pois este componente é 

fundamental no processo de formação. A questão é: sem aumentar o tempo total de 

formação, na prática, as diretrizes favorecem uma diminuição de tempo dedicado às 

disciplinas teóricas, sejam elas de caráter didático-pedagógico (nas quais podemos 

trabalhar o conhecimento pedagógico do conteúdo fortalecido pelos princípios da 

enculturação), ou às disciplinas ligadas ao conhecimento específico em Matemática. 

Como vimos, este conhecimento específico em Matemática é indispensável no 

processo de aquisição dos conhecimentos substantivos e sintáticos associados ao 

saber matemático que fomentam a construção de valores em relação a este saber e 

sua disseminação. Além disso, este domínio do conteúdo é o que permitirá ao 

professor a exploração de um amplo conjunto de significados que a Matemática 

assume no nível escolar, que, por sua vez, favorece a atuação do futuro professor 

segundo princípios como “a formalização com significado”, a “acessibilidade” e o 

“poder explicativo”.  

Ao discutirmos sobre um modelo de base de conhecimentos desejáveis para 

serem desenvolvidos na formação inicial, também apresentamos características dos 

cursos de formação inicial que, a nosso ver, contribuiriam para uma formação sob 

uma “abordagem cultural”, que, por sua vez, a aproximaria do ideário sobre 

Educação Matemática que fundamenta os currículos da Escola Básica. Da forma 

como apresentamos, estas características dependem, fundamentalmente, de uma 

ampliação no escopo das disciplinas teóricas, sejam elas de caráter didático-

pedagógico ou de conteúdo específico. Defendemos que esta diminuição de tempo 

dedicado às disciplinas teóricas inviabiliza a incorporação nos cursos de licenciatura 

– que ainda podem ser concluídos em três anos – das características desejáveis 

para que estes cursos possam favorecer a aquisição de uma base de 

conhecimentos fortalecida pelos princípios da enculturação. Estes cursos se 

distanciam, assim, da formação de “enculturadores” e, consequentemente, do 

ideário sobre Educação Matemática, que fundamenta os currículos da Educação 

Básica.   
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Ainda em relação à diminuição da ênfase nos conteúdos, concluímos que o 

Parecer CNE/CES 1.302, de 2001, colabora para que não se dê a devida atenção 

aos conhecimentos matemáticos específicos, nem aos conhecimentos de natureza 

didático-pedagógica. No nosso entender, fica evidenciado que o conhecimento 

matemático necessário para a formação de uma base de conhecimentos fortalecida 

pelos princípios da enculturação não é devidamente enfatizado neste parecer, no 

que versa especificamente sobre a Licenciatura em Matemática. Isto porque 

sustentamos que o conhecimento arraigado do saber matemático para o licenciando, 

impregnado de valores e constituinte de um ferramental imprescindível para a 

exploração de várias circunstâncias didáticas que permitam contextualizar 

adequadamente a Matemática Escolar, não tem a merecida ênfase neste corpo de 

diretrizes. Entendemos que se favorece assim, no Brasil, uma situação de 

desconsideração do saber específico em Matemática nos cursos de Licenciatura. Do 

mesmo modo, não ficam explícitos os conteúdos relativos aos indispensáveis 

conhecimentos didático-pedagógicos, e a obtenção deste conhecimento fica 

relegada ao campo da prática. Ademais, reforçamos que a publicação de diretrizes, 

em conjunto, para o Bacharelado e para a Licenciatura não coopera para a 

concepção de um curso com “identidade própria”, conforme apregoado pelo Parecer 

CNE/CP 09, de 2001. 

Logo, conforme buscamos evidenciar, o conhecimento aprofundado do saber 

matemático e sobre este saber – condutor dos valores associados a este saber e 

componente precípuo da base de conhecimentos reforçada pelos princípios da 

“enculturação” – não é devidamente enfatizado no conjunto das atuais diretrizes 

oficiais para a formação de professores de Matemática. A desconsideração do saber 

específico e aprofundado em Matemática e sobre a Matemática contribui para a 

perda de ênfase nos conteúdos, que nos remetem ao mesmo “paradigma perdido”, 

conforme descrito por Shulman (1986). 

Se as diretrizes para a licenciatura já não propiciam o alcance de conteúdo 

que entendemos necessário para fazer dos futuros professores “enculturadores 

matemáticos”, a situação se agrava quando avaliamos a habilitação ao magistério 

facultada pela Resolução CNE/CP 02, de 1997. Estes cursos, como mostramos, têm 

uma porção teórica muito reduzida (240 horas), e pode ser cumprida “a distância”. 
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Consideramos que não é possível, neste tempo reduzido, propiciar aos futuros 

professores oportunidades de construir o conhecimento e discutir sobre os 

significados que os tópicos matemáticos assumem no contexto escolar, nem 

promover discussões sobre métodos e abordagens mais propícias em cada assunto, 

e, menos ainda, a discussão sobre as finalidades do ensino de Matemática que 

fundamentam os atuais currículos prescritos. 

Mas, voltando-nos especificamente às licenciaturas, e respondendo à nossa 

questão de pesquisa sobre se “as diretrizes atuais para a constituição dos cursos de 

licenciatura favorecem a construção de uma base de conhecimentos necessária 

para acompanhar as ideias que norteiam os atuais currículos prescritos para a 

Educação Básica” (do ponto de vista das concepções que assumem a respeito do 

saber matemático e suas finalidades na Educação Básica), entendemos que, pelas 

diretrizes legais estudadas, há, de fato, problemas na aderência dos projetos de 

cursos de licenciatura em relação aos pressupostos usados na concepção do 

currículo da Escola Básica. Esta falta de aderência se evidencia na constatação de 

que os conhecimentos que as diretrizes atuais – para os cursos de bacharelado e 

licenciatura em Matemática – requerem do futuro professor não propiciam, 

obrigatoriamente, uma base de saberes que o capacitem a trabalhar 

adequadamente com a concepção atual de currículo escolar. Esta conclusão, 

novamente, deriva do nosso entendimento de que a base de conhecimentos 

fortalecida pelos princípios da enculturação não fica minimamente garantida nos 

pressupostos legais. 

Entretanto, a entrevista realizada com a professora coordenadora do Curso 

de Licenciatura da Universidade de São Paulo mostrou que, se por um lado as 

diretrizes legais não propiciam, necessariamente, o trabalho com a base de saberes 

que defendemos como adequada para a formação de enculturadores, por outro lado 

elas permitem interpretações variadas e não vetam a incorporação desta base no 

projeto pedagógico dos cursos de formação de professores. Estas interpretações 

podem, como vimos no caso do IME, prover características ao curso que favoreçam 

uma formação que proporcione ao futuro professor uma base de conhecimentos 

fortalecida pelos princípios da enculturação. 
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Acreditamos ser razoável pressupor que há nas instituições formadoras um 

conjunto de ideias sobre como deve ocorrer esta formação, que congregam a 

cultura, as crenças e as convicções sobre como preparar nossos professores para a 

Escola Básica, e que são anteriores aos pressupostos oficiais que regem esta 

formação. Se este conjunto de crenças e convicções considerar também as 

características que indicamos como essenciais para a construção de uma base 

sólida de conhecimentos voltados à docência, então é possível sim estruturarmos 

um curso que avance no sentido de se aproximar dos pressupostos e diretrizes que 

direcionam os programas de Matemática da nossa Escola Básica.  

Acreditamos que devemos, na nossa interpretação das diretrizes oficiais, 

tomá-las como “princípios gerais básicos e não como regras para a elaboração da 

estrutura curricular” (USP, 2004, p. 29-30) dos cursos. Este é um entendimento do 

“Programa de Formação de Professores” da USP, e que podemos deixar aqui como 

uma boa sugestão. 

Mesmo tendo em vista esta possibilidade de uma interpretação das 

disposições oficiais que não as contradiga, mas permita às instituições 

complementá-las com base em suas convicções sobre como deve ocorrer o 

processo de formação de professores para a nossa Escola Básica atual, 

acreditamos que, enquanto for possível, ainda teremos algumas instituições que 

tenderão a ficar presas aos requisitos mínimos da Lei. Isto porque, como já 

assinalamos, seguir estes requisitos mínimos –  principalmente no que diz respeito 

ao tempo mínimo para conclusão do curso –  pode se tornar, para algumas 

instituições particulares, um diferencial competitivo para atrair alunos. Não 

afirmamos com isto que instituições que optam por estruturar seus cursos no mínimo 

tempo possível estejam, necessariamente, abrindo mão dos cuidados  com a 

qualidade do curso, mas, como discutimos, e apoiados no fato de que o curso 

investigado na USP supera bem o tempo mínimo estipulado legalmente, 

defendemos que em três anos é muito difícil estruturarmos um curso que explore 

convenientemente os conhecimentos e atitudes indispensáveis para formar 

“enculturadores”. Neste sentido, mesmo que seja possível a flexibilidade na 

interpretação dos pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação, 

vemos como essencial a elevação dos requisitos mínimos oficiais.  
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Como sugestões para a superação das limitações em relação às diretrizes 

legais e consequente elevação de seus requisitos mínimos no tocante aos 

programas de formação de professores, propomos: 

• Eliminação dos cursos de habilitação em Matemática na forma como são 

oferecidos atualmente. Justificar estes programas em função do aumento 

da demanda de professores na Escola Básica não nos parece plausível, 

pois a preocupação com o aumento da quantidade não pode prescindir da 

qualidade de formação que, no nosso entender, fica prejudicada nestes 

cursos de habilitação. Defendemos que os projetos curriculares atuais 

aumentam outro tipo de demanda: a demanda por melhor qualificação do 

professor. Além disso, o atendimento à demanda de professores na Escola 

Básica deve buscar caminhos que valorizem esta profissão, o que 

favorecerá a atração de profissionais comprometidos. A habilitação, como 

caminho mais curto – assim como um curso superior de três anos, como 

podem ser as licenciaturas –, só contribui para caracterizar a profissão 

como de “segunda categoria”. As políticas públicas trabalham, sim, no 

sentido de suprir a demanda por professores, mas, a nosso ver, buscam 

um caminho mais fácil, e isso, como procuramos mostrar, compromete a 

implementação das propostas curriculares atuais estabelecidas também 

pelas políticas públicas.  

• Aumentar o tempo mínimo requerido pelas diretrizes legais, para a 

formação na licenciatura. Três anos nos parecem, de fato, incompatíveis 

com as necessidades de apreensão da base de conhecimentos que 

sugerimos neste trabalho – uma base de conhecimentos fortalecida pelos 

princípios da “enculturação” – como solução para favorecer o trabalho do 

professor consoante o ideário que alicerça a concepção do currículo 

escolar; 

• Atenuar a divisão clara entre teoria e prática na determinação da carga 

horária. Podemos buscar outras formas de ressignificar as práticas de 

ensino e o estágio supervisionado, tratando-os, por exemplo, como 

atividades de investigação e pesquisa (que vão além da simples 

observação e relato do que acontece nas salas de aula) ligadas ao 

conhecimento do conteúdo e ao conhecimento pedagógico do conteúdo, 
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fortalecidos pelos princípios da “enculturação”. Assim, o número de horas 

poderia ser substituído por número de projetos, e o uso da teoria, como 

ferramenta indispensável do trabalho de pesquisa, estaria garantido; 

• Criar diretrizes curriculares para a licenciatura em Matemática, apartadas 

das diretrizes para o bacharelado, e, além disso, incluir uma dimensão 

pedagógica mais contundente e ligada à Matemática, na qual o 

conhecimento pedagógico do conteúdo fortalecido pelos princípios da 

enculturação pode ser uma base consistente; 

•  Estas diretrizes, citadas acima, devem contar com a colaboração e ser 

amplamente debatidas pela crescente comunidade de educadores 

matemáticos brasileiros, muito atenta às finalidades e pressupostos da 

Educação Matemática na Escola Básica e na sociedade atual.  

Por fim, reforçamos que programas de licenciatura com identidade própria, 

que se preocupam em conectar os saberes dos futuros professores com os 

requisitos necessários para se levar a cabo de forma efetiva o projeto curricular 

escolar, não devem ser produzidos somente por matemáticos e por pedagogos, mas 

devem contar também (e talvez prioritariamente) com uma intensa participação da 

comunidade de educadores matemáticos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Entrevista com a Professora Coordenadora do Instituto de Matemática 

e Estatística da USP e Presidente da Comissão Interunidades das 

Licenciaturas da USP ( Setembro/ 2009) 

 

Inicia Gravação 

 

Ent.: A primeira questão é essa professora: porque ... já tinha alguns movimentos, 

antes mesmo de falar na 939474 da qual derivou toda movimentação... 

 

Prof.ª: A LDB.75 

 

Ent.:  É. A universidade [de São Paulo] já fazia o movimento com fóruns das 

licenciaturas pensando na formação de professores. Como não tínhamos ainda 

diretrizes legais, entre aspas, forçando esse movimento, de onde vinha esse 

sentimento de que esses cursos precisavam ser reformados? 

 

Prof.ª: Nos fóruns de licenciatura em [19]89, [19]90, o pró-reitor do momento que 

era o Celso Beisiegel76 da faculdade de educação, ele sendo da educação, se 

preocupou com essa coisa da licenciatura, da formação de professores ser um 

bacharelado de segunda categoria que está impresso no DNA de qualquer 

universidade e na USP fortemente, apesar de as origens da própria faculdade estar 

ligada a formação de professores... 

 

Ent.: Foi um dos primeiros cursos, não é? 

 

 

                                                      
74  Lei 9.394 de 1996, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
75  Abreviação para Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
76  Professor Doutor Celso de Rui Beisiegel, Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo, 

de 1990 a 1993. 
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Prof.ª: Começou com a faculdade de filosofia, ciências e letras. Justamente para ter 

um centro de formação de professores, foi aí que a universidade começou, mas com 

a história de ter de fazer doutorado, pesquisa, produtivismo, na década de [19]70, 

[19]80 isso é que foi mais incentivado... 

 

Ent.: ... É... no final da década de [19]60 criou-se o IME77 por causa da reforma da 

universidade... 

 

Prof.ª: Em [19]71 o IME foi criado...A reforma da universidade, enfim. A ênfase na 

pesquisa, na publicação, e qualificar os professores, o que fez com que, de fato,  

atualmente o corpo docente seja praticamente todo doutores ou mais. Mas a coisa 

do ensino ficou para trás e tal... Então sempre os pró-reitores de plantão de 

graduação precisam se ocupar disso e fazem algumas propostas. No caso, a USP 

tinha tradição de não abandonar completamente, por exemplo, a luta pelo... a 

história da “licenciatura curta” que em certa época... que eu não lembro, talvez 

[19]70... 

 

Ent.: Os movimentos começaram um pouco antes com as licenciaturas em 

ciências... 

 

Prof.ª: Ciências mesmo, e Matemática. 

 

Ent.: Em [19]71 que foi a 569278 que “cravou na pedra” e aí virou lei. 

 

Prof.ª: Aí, nesse momento a USP se rebelou. A USP nunca implantou nenhum curso 

de licenciatura curta. Dona Elza Gomide79 era uma das grandes batalhadoras e 

juntou muita gente de todas as áreas contra isso. Tanto que em São Paulo acabou 

não vingando essa lei, a não ser as faculdades particulares que fizeram... mas o 

 

                                                      
77  Instituto de Matemática e Estatística da USP. 
78  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971. 
79  Professora Doutora Elza Furtado Gomide. 
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próprio Estado80 não contrata.... Eram assim: fazia concurso para professor Um e 

depois para Três, o Dois81 não tinha. 

 

Ent.: E também a questão da habilitação, que a USP nunca fez... 

 

Prof.ª: Não. E isso já congregou um bando de gente interessado na qualidade da 

formação de professores. E aí Quando o Celso, nessa década de [19]80... eu estava 

lá, então:... “a formação de professores na USP é três mais um”, aquela coisa 

atrasada e “aquele negócio”..., e alguém propôs uma licenciatura experimental em 

ciências, que cheirou um pouco aquela história da licenciatura curta. Não que ela 

fosse de dois anos, era de quatro que estava na proposta que tinha, mas em quatro 

anos você vai aprender todas as ciências? E do jeito que...? enfim. Aí, de novo 

aquele pessoal que já tinha militado contra a licenciatura curta não gostou daquele 

projeto, fez protestos e reuniões lá na pró-reitoria e não queria... porque aquilo era 

para ser discutido e implantado e passou assim como um projeto prioritário, porque 

era uma coisa que o pró-reitor queria fazer. Aí, democraticamente, o pró-reitor 

colocou: “Tá bom!...Vocês querem discutir? Então vamos discutir, vamos fazer o 

fórum...” Certo de que não daria em nada, porque ele estava acostumado com as 

discussões no interior da faculdade de educação, para mudar ...e não sei o que..., 

ficavam um ou dois anos discutindo e mudavam uma coisinha...criavam a disciplina 

“introdução aos estudos da educação”. Ele não estava acreditando que o debate 

pudesse resultar em alguma coisa para frente e ele queria provocar uma discussão 

do que estava acontecendo, era interessante. Ele foi sincero e sustentou essa coisa 

e nós também. Acabou que caiu no meu colo de novo a presidência... 

 

Ent.: Da CIL82... 

 

 

                                                      
80  Referindo-se à administração do Estado de São Paulo. 
81  O Professor Um era aquele destinado ao ensino primário ou aos dois primeiros ciclos do atual 

Ensino Fundamental I, em que a docência pode ser exercida por pedagogos e egressos do 
Ensino Normal; o Professor Três seria o destinado ao nosso atual Ensino Médio, em que a 
docência pode ser exercida por portadores do diploma de Licenciatura Plena; e o Professor Dois 
era justamente o destinado aos dois ciclos do atual ensino Fundamental II, em que os egressos 
dos cursos de Licenciatura Curta e de habilitação ao magistério poderiam lecionar. 

82  Comissão Interunidades das Licenciaturas da USP. Só foi criada em 2004, com a conclusão dos 
trabalhos da Comissão Permanente das Licenciaturas para a Elaboração do Programa de 
Formação de Professores da USP. 
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Prof.ª: Não, da CIL é agora, mas naquele momento da Coordenação do Fórum83. Aí 

o Fórum produziu um monte de debates e discussões, produzimos três publicações 

que, minimamente, foi um momento importante, porque as posições e as propostas 

para a formação de professores apareceram. E nitidamente apareceram duas 

vertentes principais, uma que seria pela criação de um centro de formação de 

professores... 

 

Ent.: Voltando ao que era... 

 

Prof.ª: Uma nova unidade, digamos. 

 

Ent.: Voltando aos primórdios: porque antes, o curso de matemática nasceu  dentro 

desse centro de formação. 

 

Prof.ª: Não, na faculdade de filosofia, ciências e letras. Foi criada a faculdade que 

tinha formação de professores, não de todas as áreas, mas de ciências, letras e 

humanidades.  E...Educação Física nunca foi abrigada pela FFLCH84. As artes 

também não tinham licenciatura. Mas aí, com a reforma e a criação dos institutos, 

que se criaram os institutos das áreas científicas separadas, e, a FFLCH ficou só 

com a área das humanidades, também criaram a ECA85 que não existia, foi criada 

nessa década de [19]70, e a faculdade de educação que ficou com a pedagogia que 

também fazia parte da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras no modelinho 

antigo. E, de alguma forma então, se fez essa divisão do trabalho: na educação são 

as disciplinas pedagógicas... A ECA ficou com jornalismo e artes em geral. Aí 

algumas licenciaturas foram se... 

 

Ent.: A senhora contou que polarizou... 

 

Prof.ª: Então, isso aí já no final da década de [19]80 início de [19]90, eu tenho os 

documentos do fórum ...Não sei se você teve acesso à eles... 

 

 

                                                      
83  Do Fórum das Licenciaturas. 
84  Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP. 
85  Escola de Comunicação e Artes da USP. 



219 

Ent.: Não, eu tenho alguns documentos que eu investiguei pela internet. 

 

Prof.ª: Não...Não existia internet naquela época, eu posso achar e te dou. Mas, 

nesse debate do fórum surgiram basicamente duas vertentes, duas propostas: Um 

grupo de pessoas defendia a centralização para cuidar da formação de professores. 

Como isso é discriminado por aí a fora ou porque “é assim que é melhor”, enfim... 

cada um tinha a sua argumentação, e está lá registrado: Cria-se uma nova unidade 

inclusive desmembrando a faculdade de educação em duas, uma faculdade que 

seria só para estudos, pesquisas em educação e a outra que seria a encarregada de 

formar os professores. E faz [a licenciatura] de todas as áreas num lugar só, e ali 

ninguém vai discriminar. E havia outro grupo, no qual eu me incluía sempre e o 

pessoal da matemática em geral, da física também, que não queria que as unidades 

ficassem desvinculadas e que a pesquisa e o ensino ficassem afastados um do 

outro. Enfim, é mais complexa a solução, mas que os alunos de licenciatura não 

convivam com os futuros cientistas ou com a pesquisa na área especifica, nós 

achávamos isso ruim. Até porque no IME a tradição de ter uma licenciatura 

diferenciada é mais antiga ainda, que vem da Dona Elza86, do Professor Jacy87. A 

Dona Elza traduziu, eu fiquei sabendo disso em uma palestra em homenagem a 

ela... Quando ela traduziu o livro da história da matemática, esse primeiro do Boyer, 

ela traduziu porque falaram... nos primórdios na década de [19]50, [19]60 não sei 

...eu não estava ainda aqui...: a licenciatura mesmo que entrasse junto com o 

bacharelado tinha um caminho próprio, ela tinha uma disciplina da história da 

matemática que ela [a Professora Doutora Elza Gomide] foi lá e traduziu, ela tinha 

uma geometria diferenciada. Aqui internamente, eu acho que graças à isso, à Dona 

Elza e outras pessoas... que a nós chegou a Dona Elza... Não tinha [em outras 

unidades] essa coisa específica da formação de professores. E, no fórum, de 

 

                                                      
86  Trata-se da ilustríssima Professora Doutora Elza Furtado Gomide. Na década de 1960, a referida 

professora era diretora do então Departamento de Matemática da Faculdade de Filosofia. Nesta 
época, no final da década de 1960, e antes da reforma universitária que acabaria por resultar na 
fundação do IME, ocorreu, sob a responsabilidade da Professora Doutora Elza Gomide, a 
separação efetiva dos cursos de Bacharelado e Licenciatura. Nesta época já foram criadas 
disciplinas próprias para o curso de Licenciatura como História da Matemática e Complementos 
de Matemática. “Criava-se assim um curso mais voltado à formação de professores de 
Matemática para os então 1.º e 2.º graus. Ainda, entretanto, os cursos de Bacharelado e 
Licenciatura tinham uma boa parte comum” (Disponível em: 
<http://www.ime.usp.br/~cerri/lic/historico.html>. Acesso em: set. 2009).   

87  Professor Doutor Luiz Henrique Jacy Monteiro. 
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alguma forma ficou por aí... se decidiu que os currículos iam ser mais flexíveis, 

deixar o aluno escolher o seu caminho, enfim... 

 

Ent.: Flexíveis no sentido de inicialmente já se ter disciplinas com ementas 

diferentes para bacharelado e licenciatura ou não? 

 

Prof.ª: Os currículos de licenciatura deveriam ser mais flexíveis. Eu não lembro mais 

exatamente da proposta do fórum, mas o último dos cadernos era uma proposta que 

a gente procurou seguir. Ela dizia basicamente assim: no começo dos cursos de 

licenciatura que se acolhesse os alunos de uma forma diferenciada, enfim...que 

tivesse uma flexibilidade curricular... 

 

Ent.: Foi um pouco depois da minha época, eu acho. Quando eu estava saindo [do 

curso de licenciatura] começaram a surgir algumas disciplinas como pré-cálculo. 

Acho que não foi aqui, foi no Instituto de Física... 

 

Prof.ª: O “laboratório de matemática” que a gente introduziu, acho que no primeiro 

ano. Enfim, para que o aluno pudesse escolher como aprofundar seus 

conhecimentos, enfim... e que as disciplinas pedagógicas permeassem o caminho 

inteiro e não ficasse para o fim, isso era outra diretriz do fórum. 

 

Ent.: Eu lembro...E hoje eu acho que ainda continua assim, as disciplinas de caráter 

pedagógico, didático são ministrados na faculdade de educação. 

 

Prof.ª: Isso e continua. 

 

Ent.: E aqui, apesar de ter dividido, eu vi que, por exemplo, estágio supervisionado... 

 

Prof.ª: Não, agora está diferente, agora é na USP inteira, mas isso é de agora. 

 

Ent.: É, já chegamos ao “agora”. 
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Prof.ª: Havia [na época dos fóruns da licenciatura] uma recomendação de fazer 

essa interlocução com a Educação, tanto que a gente tinha disciplina de “seminário 

de resolução de problemas” e de “complementos da matemática elementar”. 

 

Ent.: Mas era feito aqui. 

 

Prof.ª: Isso aqui... a física também tinha uma disciplina lá de “instrumentação para o 

ensino de física” ... 

 

Ent.: Essa pergunta serve para a gente chegar à época atual no seguinte sentido: 

Havia já uma idéia, ou um ideário sobre “como deve se fazer a formação de 

professores”, aí vieram paralelamente as determinações legais... 

 

Prof.ª: Aí veio em [19]96 a LDB , e depois vieram os parâmetros [PCN88]..a USP 

participou da elaboração dos parâmetros, nas comissões, na matemática, na física, 

não sei em que outras áreas também tinha... E ainda por cima começou a vir essa 

exigência:... Uma coisa que foi importante ... que era a professora Ada89 que era do 

direito, que era pró-reitora. Havia uma exigência do conselho estadual de educação 

de que todos os cursos enviassem ao conselho, porque tinham que ser avaliados, os 

seus projetos políticos pedagógicos. Isso não era tradição, porque ninguém fazia 

projeto, fazia currículo que era igual a grade curricular, distribuição e ementas de 

disciplinas. Isso que era a estrutura curricular que as pessoas cuidavam de fazer no 

século passado na USP. Projeto pedagógico era uma coisa que pouca gente sabia 

que podia ou que era interessante fazer. Aqui era visto como “blá, blá, blá”. O 

importante era a grade e as ementas das disciplinas. Mas, aí começou a ser 

exigência do conselho estadual de educação, que para reconhecimento dos cursos 

ou revalidação precisava encaminhar os projetos. Então, a Ada mandou todo mundo 

fazer os projetos pedagógicos, e isso era o ano 1999 ou 2000, isso tudo depois da 

LDB... E acho que o que ela recebeu lá na pró-reitoria sobre...ou com nome de 

projeto pedagógico das licenciaturas..., eu me lembro que eu estava na coordenação 

e eu saí em 99, então acho que foi talvez em 98 que começou esse negócio. E a 

 

                                                      
88  Parâmetros Curriculares Nacionais. 
89  Professora Doutora Ada Pellegrini Grinover, Pró-reitora de Graduação da Universidade de São 

Paulo, de 1997 a 2001. 
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comissão coordenadora do curso [do IME e a qual a Professora entrevistada 

presidia] elaborou o primeiro projeto que teve naquela altura, e em [19]99 eu 

saí...Então foi antes disso... Entrou a Cris90, já tinha um [projeto pedagógico]. Aí, ela 

[a pró-reitora] recebeu aquilo e deve ter ficado horrorizada, porque um “mugia”, outro 

“berrava”, outro “cocoricava”, outro “latia”, outro “miava”... enfim... Cada um tinha 

uma idéia do que é formar professores e tinha aquela coisa dos “três mais um” 

bastante...o bacharelado seguido de “não sei o quê”. E aí eu imagino que a 

faculdade de filosofia nem encaminhou o projeto pedagógico de licenciatura, porque 

até hoje ela não dá diploma de licenciatura para nenhum dos seus cinco...oito mil 

alunos que fazem licenciatura, como se licenciatura fosse meia dúzia de disciplinas 

da Educação, que é quem dá o diploma [a Faculdade de Educação]. Então, imagino 

que a FFLCH, por exemplo, nem mandou nenhum projeto pedagógico... Aí ela [a 

pró-reitora] resolveu, diante dessa exigência e... sei lá..., eu acho que ela constatou 

que isso não era muito adequado para a melhor universidade do país, não ter uma 

proposta de formação de professores. Aí ela criou uma comissão: Comissão 

Permanente de Licenciatura. Que era para ser transitória, e ela chamou assim. Em 

2000 esse negócio foi instalado com representantes de todas as unidades que tem 

licenciatura, são 18, em algumas unidades tinha mais de um, mas em princípio era 

um por unidade. Aí, eu não estava mais na coordenação do curso e nem na 

comissão coordenadora e a Cristina [Cerri] me perguntou se eu aceitava ser 

indicada para esse negócio. Aí eu disse: Está bem, vamos lá. Eu tenho uma certa 

experiência acumulada... já participei de várias coisas. E essa comissão se 

reuniu...está tudo aqui no programa [se referindo ao “Programa de Formação de 

Professores”] durante quatro anos praticamente. 

 

Ent.: E, isso foi concomitante com o que estava acontecendo com a legislação 

federal, porque em 2000 saiu um parecer grande, se não me falha a memória, 

número 9, onde se faz um diagnóstico acho que bastante realista. Ele trazia a 

questão do “três mais um”, trazia a questão do que ele chamava de “problemas 

institucionais”, que era a questão dos cursos estarem vinculados aos institutos. 

 

 

                                                      
90  Professora Doutora Cristina Cerri. 
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Prof.ª: O documento foi esse de 2000 que a gente leu, inclusive o conselho nacional 

de educação e o conselho estadual também... 

 

Ent.: Isso...Esses movimentos tinham relação? 

 

Prof.ª: Tinham. 

 

Ent.: Eu quero dizer influência, por exemplo, nesses diagnósticos federais e 

estaduais? 

 

Prof.ª: Sim, a gente tomava aquilo como base. 

 

Ent.: Mas, relação não no sentido de “tomar como base”. Mas, havia uma influência 

na elaboração desses documentos? 

 

Prof.ª: Não...não... quer dizer, eventualmente uma ou outra pessoa. Talvez a Sônia 

Penin91 que era, no caso ela foi designada coordenadora da comissão permanente 

que era a presidente lá inicialmente. Eu sei que ela tinha contato e era membro de 

conselho estadual ou nacional ... enfim... uma ou outra daquelas pessoas sabiam 

mais de perto e estavam envolvidas na formulação dessas coisas, mas a comissão 

como tal não. Na verdade a gente teve de absorver essas informações para pensar 

uma proposta da USP para a formação de professores que fosse consonante com 

as leis. 

 

Ent.: Tanto com o conselho nacional quanto com o estadual? 

 

Prof.ª: Isso. No meio do caminho apareceram as resoluções de 2002 que 

normatizaram os componentes curriculares, e as horas e tal. 

 

Ent.: Isso, em 2002 que veio a separação do que é acadêmico científico, acadêmico 

cultural [referindo-me aos “componentes curriculares comuns” da resolução CNE/CP 

02 de 2002]... 

 

                                                      
91  Professora Doutora Sônia Teresinha de Sousa Penin. 
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Prof.ª: É, os quatro componentes, e o número de horas mínimo de cada 

componente curricular e tal.  E aí esta discussão foi muito rica e intensa, e no final 

de 2003 ou começo de 2004 o documento ficou pronto. Nesta altura, a Sônia [Penin] 

já não era mais a presidente da comissão, porque no meio do caminho, acho que 

em 2002 talvez, mudou a reitoria, e a gente ainda não tinha aprontado ainda a 

proposta, e ela [Sônia] passou a ser a pró-reitora. Tanto que aqui está ela [a 

professora aponta para o nome no documento “Programa de Formação de 

Professores”] como pró-reitora de graduação em 2004 que foi quando o CoG92 afinal 

aprovou. Aqui a equipe de redação do projeto [a professora aponta novamente para 

o documento “Programa de Formação de Professores”]... e essas foram as pessoas 

da comissão. Aí a gente bolou uma estrutura mínima, com objetivos e princípios 

básicos para todas as unidades, uma organização curricular também comum, 

mínima e a gente chamou de blocos. A gente criou quatro blocos que são diferentes 

dos quatro componentes [os chamados “componentes comuns” descritos na 

resolução 02 de 2002] . 

 

Ent.: Tem coisas que estão em determinados blocos... Eu vi... e especificamente o 

do IME que tem uma tabela cruzada... 

 

Prof.ª: Isso, tem uma tabela de dupla entrada93...Durante quatro anos eu dizia: nós 

precisamos fazer uma tabela de dupla entrada. Eu fiz um exemplo e ..., aí no meu eu 

botei. Agora todo mundo está fazendo... 

 

Ent.: Isso!... esse é o cruzamento dos blocos e aqui são os componentes... 

 

Prof.ª: E aqui os blocos do que o programa define. A novidade aqui foi criar esse 

bloco dois, que é no fundo uma das maneiras de acabar com o “três mais um, de 

conseguir” aquilo que  é : “que a formação de professores se de em uma 

estrutura”...tem lá nas bases legais... 

 

 

                                                      
92  Comissão de Graduação da USP. 
93  Ver a referida tabela no Anexo B desta dissertação. 
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Ent.: ...para quebrar a dicotomia: o que é educação é na Educação... 

 

Prof.ª: Não...onde estão as bases legais aqui? [consultando o documento] 

 

Ent.: Esse ponto específico, porque ele fala, ele usa, eu acho bonita essa 

expressão: ”Identidade Própria”. Mas eu acho que é muito ampla a interpretação do 

que é “identidade própria”... É só separar? 

 

Prof.ª: Não, então a gente resolveu que não era o caso de obrigar ninguém a criar a 

licenciatura separado do bacharelado, que as culturas nas várias unidades estavam 

dadas. Na FFLCH tinha uma enorme resistência de separar bacharelado de 

licenciatura, porque achavam que o licenciado tem de saber o mesmo tanto do 

bacharel. E a gente chegou à conclusão que dependia muito da área do 

conhecimento, pois é impossível a gente fazer a mesma afirmação para um 

matemático. O pesquisador [matemático], na verdade, ele precisa dominar certas 

habilidades e conhecimentos específicos que um professor não precisa  exatamente 

naquele nível. Então, já na história é inconcebível eles pensarem que tem 

diferentes.... Isso não significa abaixar o nível do curso, significa fazer um curso num 

nível apropriado para aquele objetivo: de ser professor de matemática e não ser 

pesquisador. 

 

Ent.: Essa é uma questão que, pelo que eu pesquisei, é importante e difícil. Porque, 

particularmente eu uso a história do “paradigma perdido” do pesquisador americano 

Shulman [1986] usou. Na época, em [mil novecentos e] oitenta e pouco, ele dizia 

que os processos de seleção de professores estavam perdendo a ênfase no 

conteúdo... que, na verdade é matéria prima do professor, e quanto mais ele 

conhecer, maior é o leque de situações que ele pode criar em sala de aula. Mas 

quando você tenta implementar (porque eu dou aula em duas instituições 

particulares), o que você vê não é um replanejamento, é simplesmente um 

aligeiramento. 

 

Prof.ª: Mas, o professor precisa entender como é o funcionamento da sua área de 

conhecimento. 
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Ent.: Área do saber específico, a matemática. 

 

Prof.ª: É. Ele precisa dominar isso, ele não pode saber só “mais ou menos”. Agora, 

não é por isso que ele tem de saber todas as técnicas de pesquisa e de 

demonstração muitos específicas. Ele pode, mas se ele quiser. Por isso inclusive, a 

tal da flexibilidade curricular. Então, um aluno que goste mais de matemática e se 

encante mais pela produção da ciência e que queira, portanto,  aprofundar seus 

conhecimentos aí, ele escolhe as disciplinas inclusive que favoreçam a sua 

formação para depois fazer mestrado em matemática e doutorado em matemática, 

tendo feito licenciatura. A minha provocação preferida no final do século passado e 

no começo desse, era dizer aos meus colegas que o bacharelado aqui era uma 

coisa meio...enfim agora andou sofrendo agora uma reformulação...mas era uma 

coisa meio rígida, e o primeiro ano do bacharelado era absolutamente inacessível 

para os nossos alunos que entravam na licenciatura. A gente separou no vestibular 

não por convicção de que deveria ser dois vestibulares e dois cursos diferentes, foi 

porque as pessoas que queriam ser professores não estavam ganhando daqueles 

que queriam ser politécnicos ou queriam ser computólogos. Tanto assim que, 

quando separou, no primeiro ano... Primeiro a gente só separou o vestibular, antes 

da década de 90... só separou no vestibular  para ter o público interessado em 

licenciatura e poder trabalhar com esse público. Porque a gente dava cálculo I, e, no 

segundo ano não tinha quase aluno, tinham 20 no diurno e dos 100 que entravam no 

noturno tinha 30, porque não era isso que eles queriam, eles estavam aqui para 

fazer outra coisa depois de estudar os cálculos igual a todo mundo. Depois de uns 

dois anos com ingresso separado, a gente constatou que aquele programa de 

primeiro ano, que era comum a todos os bacharelados e que a opção se dava no 

segundo ano, para os que entravam na licenciatura, se formavam um ou dois. 

Completavam aquele programa e aquelas as disciplinas aconselhadas no currículo 

ideal, mas que era ideal só para dois ou três dos 150 que entravam...Quem é que 

está errado? Tudo bem... Agora nós temos o público que pode estar interessado na 

conversa de “vamos ser professor de matemática”, mas não é assim que a gente 

tem de acolher esse público, a gente tem que chegar “mais perto” deles para eles 

poderem ir...Ano passado se formaram 110!. 
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Ent.: Eu vi um texto do professor Cesar Milies94 falando da diminuição de evasão e 

aumento do número de formandos, mas pelo que eu entendi começou antes e não 

na reforma de 2004. 

 

Prof.ª: Na reforma de 2004 é que começou de verdade, porque até ali se formavam 

27, 30 quando muito por ano. Quando eu “entreguei a bola” para a Cristina [Cerri] já 

estavam se formando 75 e agora já chegamos a 110! 

 

Ent.: E, já que estamos falando dos egressos, a senhora tem alguma idéia de aonde 

esses egressos vão se alocar profissionalmente? 

 

Prof.ª: Não, essa pesquisa a gente precisa fazer. Eu não sei... Eu sei que são 

poucos os que ficam efetivamente na escola básica e principalmente na escola 

básica pública. Eu sei que vários vão para nível superior, aqui [no IME] eu tenho 

várias colegas que fizeram licenciatura. E, por causa dessa flexibilidade curricular, 

vários alunos de licenciatura passaram a entrar imediatamente para mestrado em 

estatística, ou matemática, ou... na computação menos, mas enfim... ou na 

educação. Enfim... foi um ganho esse currículo flexibilizado ... quer dizer... o aluno 

que estivesse mais interessado em educação ficava fazendo mais disciplinas da 

educação, e o outro que gostou do que viu em matemática e que quer saber mais, e 

que quer dominar melhor, a gente aconselhava pegar como optativas algumas 

disciplinas chave do bacharelado, que servem inclusive de orientação para a 

comissão de admissão ao mestrado para ver qual é a nota que o aluno obteve no 

calculo V, por exemplo, ou na álgebra III, ou na álgebra linear II. Então, a gente dizia 

para as pessoas fazerem isso e a minha provocação preferencial era dizer: “Vamos 

acabar com o bacharelado! Entra todo mundo na licenciatura e depois ele decide o 

que quer fazer”. Pelo menos a gente acolhe o menino bem! A porta de ingresso é o 

curso de licenciatura, mas aí, como ele é flexível ele pode mudar. Eu digo isso ainda 

para os ingressantes: ”Mas e se quiser fazer um mestrado depois?” , e eu digo “Não 

tem importância...você vai escolher o percurso curricular”. Se quiser fazer o 

bacharelado depois da licenciatura pode, mas não precisa ! Pode ir direto para o 

mestrado. 

 

                                                      
94  Professor Doutor Francisco César Polcino Milies. 
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Ent.: E outra... dá condições de ele até entender melhor o que é a matemática como 

ciência, a matemática como uma área do saber que ele vai ensinar, para depois 

tomar a decisão dele. 

 

Prof.ª: E ainda fazendo “laboratório de matemática”, tendo um tempo maior para não 

entrar direto nos épsilons e deltas. Eu falo isso como “provocação”, porque eu sei 

que não tem a menor chance de vingar. Mas eu acredito que seria uma boa solução, 

só que essa eu não vou brigar por ela, pois é uma causa perdida, então eu fico na 

base da provocação.... Essa coisa da estrutura que nós estávamos... “A formação 

devera iniciar em processo autônomo.” Isso é exatamente a 01 de 2002, a resolução 

do conselho. 

 

Ent.: É , e essa está apoiada num parecer de 2000... 

 

Prof.ª: Que é imenso... 

 

Ent.: É ... e que faz esse diagnóstico...e traz uma série de questões... 

 

Prof.ª: ...Essa é curta [a resolução 01 de 2002], não é muito grande, mas dá a 

ideologia do que deve ser, e a 2 normatiza. 

 

Ent.: Tanto que para você entender o que é, você tem de ir lá no parecer, porque lá 

ele dá detalhe maior. 

 

Prof.ª: Processo autônomo em curso de licenciatura plena numa estrutura com 

“identidade própria” [lendo]. Aí você dizia, retomando... que isso não pode ser 

entendido de maneira rígida ... e foi assim que a gente optou, não é para agora 

mudar a cultura vigente em tudo quanto é lugar... não é para obrigar que os cursos 

de licenciatura sejam completamente separados dos bacharelados, porque essa não 

é a cultura de muita gente e tem muita gente que não acredita. 

 

Ent.: Mesmo porque essa discussão [sobre a “identidade própria”]  já vinha 

acontecendo há muito tempo dentro da USP? 
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Prof.ª: É. Eu mesma acho que o dia que der para ser tudo junto, eu prefiro começar 

chamando de licenciatura para não contaminar de cara com uma outra coisa, mas 

eu gostaria que todo mundo entrasse junto em algum curso e  que depois 

escolhesse. Só que, se chama isso de bacharelado o cientista pesquisador acha que 

sabe o que tem que ser, e aí o primeiro ano já fica inacessível ao público que 

poderia ser bom professor de matemática, mas que ainda não está “naquele pé” de 

encarar esse tipo de coisa. Então, a gente foi pelos blocos, e esse bloco dois que 

está aqui, que é o bloco que a gente chamou no programa... A organização então a 

gente falou: são quatro blocos... “a iniciação a licenciatura”... então aqui tem de ter, 

pelo menos, duas disciplinas, uma delas é a “introdução aos estudos da educação”, 

que não precisa ser uma disciplina da faculdade de educação, e que pode ser de 

outras áreas. E que agora a psicologia já criou disciplinas desse tipo, a história já 

criou disciplinas desse tipo, e que podem os alunos escolherem, enfim,  se tiver 

vaga se conseguir, ele [o aluno] cumpre esse requisito em qualquer lugar que o 

ofereça. A gente [no IME] não vai se atrever a fazer isso, porque matemática não 

tem muito o que dizer, mas história tem, e a psicologia tem como “introdução aos 

estudos da educação”, não é só a faculdade de educação. E lá eles já tem três 

versões, desmembraram a disciplina em três possibilidades: abordagem sociológica, 

histórica e filosófica. A filosofia também poderia criar uma “introdução aos estudos 

da educação”... ciências sociais também poderia... 

 

Ent.: A Senhora se refere à matemática como é “mais difícil” ou “não tem muito o 

que dizer” porque? 

 

Prof.ª: Porque aqui nós não temos professores com saber específico para falar 

disso de uma forma produtiva. Uma introdução genérica e geral aos estudos da 

educação... 

 

Ent.: Mas e quanto à introdução aos estudos em Educação Matemática 

especificamente? 

 

Prof.ª: Então, isso é a segunda disciplina... Então, a gente diz [no “Programa de 

Formação de Professores” da USP] de “todos os cursos de licenciatura da USP”, no 
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começo, no início, nos quatro primeiros semestres, não depois...já no começo, seja 

ele bacharelado, de ingresso, o que for, mas se dá para sair como licenciado, nos 

quatro primeiros semestres, o aluno tem de poder cursar uma disciplina introdutória 

aos estudos da educação em geral e uma segunda disciplina que é de interface da 

educação com a área específica. E a gente criou “matemática na educação básica” 

que nós não tínhamos no seu currículo, para cumprir essa exigência nossa... em 

tese. 

 

Ent.: Mas ela é feita aqui ou lá [na faculdade de educação]? 

 

Prof.ª: Aqui. Ela é uma disciplina de segundo semestre, ela é inclusive anterior à 

“introdução aos estudos da educação” que foi para o terceiro [semestre]... 

 

Ent.: Eu acho que essa segunda é fundamental para quem vai ser professor. Eu falo 

da dificuldade que eu tive... até para entender... você chega lá e tem de trabalhar 

com um currículo na escola básica e aí para você entender o porquê daquele 

currículo ...e não só o que está, mas como está, porque está daquele jeito... Foi 

difícil, eu tive de pesquisar um pouquinho para conseguir... 

 

Prof.ª: 1514 é essa ementa [ apontando para documento com a ementa do curso 

“matemática na educação básica”]. E, apesar de a nossa licenciatura já estar um 

pouco mais próxima dessa mudança que aconteceu agora a partir de 2006, nós não 

tínhamos esse tipo de disciplina. 

 

Ent.: A “Matemática da Educação Básica”... [verificando a ementa da disciplina no 

documento] 

 

Prof.ª: Aí, os objetivos... [apontando a ementa da disciplina no documento] 

 

Ent.: Aqui tem uma abordagem dos conteúdos... mas... eu digo... há alguma 

discussão no sentido de... 
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Prof.ª: ...Voltado a discussão de alguns tópicos, porque  [lendo o documento] 

“devem ser abordados nos aspectos conceituais, didáticos, históricos, sociais e 

culturais”. “Esclarecer a importância da matemática na educação básica.” 

 

Ent.: E dentro desse “históricos, sociais e culturais” até discutir porque isso está no 

currículo da educação básica? E o por que é que é importante abordar? 

 

Prof.ª: Isso...Sim...então...por exemplo...e o que é importante em números reais? 

Quer dizer... a gente começa com números...o conceito números... Então a gente 

trabalha os babilônios... E número racional e irracional nos livros de colégio, é um 

horror, não dá.... A noção de área, quer dizer, se eu conto quadradinho e percebo 

que um retângulo tem lados de medidas com número natural, é verdade que é 2x3, 

que é  4x5. Eu posso contar os quadradinhos... “Ah !então portanto vale para PI raiz 

de 2!?!”[se referindo à forma como se dá a generalização nos livros didáticos]. 

 

Ent.: E hoje os alunos [do ensino básico] que saem... é que hoje é difícil falar... mas 

eles não tem a mínima noção dos diferentes conjuntos numéricos, porque a maioria 

dos professores tem deficiência conceitual. 

 

Prof.ª: Então, no laboratório que você fez a gente tinha como objetivo criar uma 

ponte, porque iria aliviar um pouco o cálculo e as outras disciplinas de ter que tratar 

[alguns conceitos]...e dar um espaço para o aluno preencher os buracos na 

formação, em trigonometria... indução.... 

 

Ent.: E são conceitos fundamentais... 

 

Prof.ª: ...Isso é um objetivo que permanece. Mas, agora a gente está trabalhando na 

segunda disciplina [Matemática na Educação Básica], coisas mais básicas ainda: é o 

sistema de numeração, área. Enfim, são noções mais fundamentais ainda, e que 

são maltratadas na escola.  

 

Ent.: Mas muito vinculadas à escola? 
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Profª.:Vinculadas ao que é que significa e porque que é que não precisa ser dado 

dessa maneira tão horrível... o que é que dá para fazer, o que é que não dá... É essa 

a idéia, mas foi o programa que nos provocou a necessidade de criar isso. 

 

Ent.: O interessante é que o IME encaixou na questão do conteúdo específico, 

quando poderia ir para as práticas [referindo-me aos “componentes comuns” 

conforme resolução 02 de 2002] . 

 

Prof.ª: Poderia ir para as práticas... mas, a idéia nossa é que o aluno ainda não tem 

maturidade para pensar isso na sua prática profissional, na verdade nós estamos 

refazendo uma visão daqueles conceitos, que envolve sim..., mas somos nós que 

estamos fazendo uma nova prática e não eles. 

 

Ent.: Uma nova prática que ele não tem. 

 

Prof.ª: É a gente pensou assim... 

 

Ent.: Por isso não está nas práticas? 

 

Prof.ª: É, poderia ter posto, mas a gente achou que... nós não vamos cobrar nessa 

disciplina muito do como que ele faria isso. Porque ele ainda não sabe, ou tem uma 

visão para poder exercer essa prática. Foi a idéia que a gente teve, mas pode ser 

que no futuro a gente mude... 

 

Ent.: Mesmo porque, a forma como está determinada [a componente prática nas 

resoluções do CNE] dá margem a muitas interpretações, porque ele fala... 

 

Prof.ª: Olha lá [apontando para um material – sólidos geométricos- que foram 

produzidos por alunos da licenciatura]...Fazer aquilo é uma prática... mas não uma 

prática pedagógica dele, ele que está sendo aluno de uma prática diferente. 

 

Ent.: Mas poderia ser, dentro de uma possível interpretação, das práticas que a lei 

exige desde o primeiro dia do curso: “ que ele tenha as práticas”... 
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Prof.ª: Isso foi outra coisa que a gente colocou. Então, por exemplo, no cálculo I,  a 

gente acrescentou um crédito trabalho que são 30 horas. 

 

Ent.: Particularmente, esse é um ponto que eu achei bastante interessante, porque 

eles falam toda hora [nas resoluções do CNE] de vincular teoria e prática, mas só 

que, não vincular a prática dentro de uma disciplina de conteúdo específico... 

 

Prof.ª: Nós resolvemos fazer isso... 

 

Ent.: Isso! E eu queria entender como acontece isso? Por exemplo, num curso de 

cálculo eu vi que tem ... 

 

Prof.ª: O “crédito trabalho” ... 

 

Ent.: ...E eu até sublinhei: “Que contam como horas das práticas de ensino”. 

 

Prof.ª: É e já mudou o Júpiter95! Agora você tem uma coluna de prática como 

componente curricular, tem uma coluna de atividades... 

 

Ent.: Dentro da disciplina de conteúdo específico? Então vai fazer cálculo, álgebra 

linear...e conta ... 

 

Prof.ª: Então conta 60 horas,  ou, 90 no caso de cálculo que são seis horas de aula, 

nesse componente curricular... mas são 120 horas que ele conta. As outras horas 

são extraclasse, essas 30. Isto aqui: o professor deve orientar o aluno, deve solicitar 

trabalho que relaciona aquelas funções que ele está estudando, aquela noção de 

área... e que ele faça alguma ponte de como isso se dá no colégio e que faça 

trabalhos sobre isso. Estamos construindo... essa coisa ainda não está 

completamente bem definida, mas eu tenho aí os relatórios que os professores que 

deram essas disciplinas fizeram, e se você quiser, depois eu te mostro. 

 

 

                                                      
95  O Júpiter Web é um sistema institucional onde ficam registradas as notas e o histórico de todos os 

alunos da USP. 
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Ent.: Se eu puder depois... Eu queria, pelo menos pegar emprestado um desses 

aqui [o “Programa de Formação de Professores” da USP] para ver com mais calma. 

E os professores ... como que eles... ? Porque eu imagino: o curso que eu fiz era 

muito lastreado nas disciplinas de conteúdos específicos. Como é que é para o 

professor que dá o cálculo...? 

 

Prof.ª: Complicado isso..., porque a idéia, e é o que vai ter de acontecer, senão não 

vai vingar, é também mudar a cultura vigente dos professores formadores. A gente 

escolheu sete disciplinas cujos conteúdos tematizam assuntos que também são 

trabalhados na escola. Então, primeiro foi cálculo I... que tem que fazer revisão de 

funções, tem áreas, volumes, enfim ... são noções que precisam ser trabalhadas na 

escola e normalmente não são trabalhadas do jeito que a gente trabalha... e quem 

disse que depois... o aluno depois vai saber fazer a “transposição didática”? Então, 

já começar a “dar uma cutucada” de como é que faz isso na escola, o que pode 

fazer disso na escola, e porque é que não faz “assim” [na escola]... Nem que seja ter 

uma visão crítica. Para muitos professores que dão cálculo I, e não tem nenhuma 

noção do que acontece na escola porque nunca foram professores de escola, foi 

engraçado isso. Essa primeira experiência foi quase que só uma sensibilização e 

funcionou bem. Funcionou bem para os alunos perceberem que não é que eles 

sejam tão mal dotados... não é que eles vão mal em cálculo porque são burros ou 

mal preparados... mas para perceber que o problema está na escola, e que a escola 

não está preparando bem, que não está sendo adequada. Para entenderem que não 

precisava fazer assim, mas também não precisava fazer daquele jeito tão 

burocrático, tão técnico, só de regras e aplicação de regras... que isso não é 

matemática!  Quer dizer, a gente considerou na interpretação que demos aqui 

dentro, é que é difícil realmente o cara [aluno da licenciatura] refletir sobre a prática 

se ele tem uma experiência tão ruim sobre a prática. Então, a conscientização de 

que não precisa ser do jeito que foi para ele é um primeiro passo importante. E, o 

que nos surpreendeu, é que isso foi um passo importante pelo menos para dois ou 

três professores... Três tiveram esse tipo de depoimento, porque eles conseguiram 

entender melhor porque os alunos tinham aquelas dúvidas, porque eles tomaram 

consciência das barbaridades que aconteciam. Então, funcionou um pouco como 

uma terapia de grupo... que deixou a estima dos alunos melhor e eles se sentiram 

mais acolhidos nas suas dificuldades e menos culpados por elas. É um negócio 
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coletivo: quando você vê que os outros têm o mesmo problema, o problema não é 

só teu, é um problema que tem de ser enfrentado em conjunto e pelo professor 

também. E o professor ficou mais acolhedor dessas dificuldades, por perceber de 

onde elas vinham. Quer dizer, não era exatamente a idéia principal das práticas, 

mas como começo de conversa eu acho que foi “de bom tamanho”. Nesse ínterim, a 

Cristina Barufi96 , que foi professora anos a fio de ensino médio e fundamental, e por 

aí a fora, e que já chega de cara falando mal para os alunos do que a escola faz... 

Os primeiros trabalhos que a gente imaginou para o cálculo I que era “pesquise 

como o seu livro tratava das funções”, “veja como é que poderia ser”... Então, 

resultavam nessas conversas que eram desabafos coletivos e eles percebiam que... 

enfim... isso que eu já falei... Mas a Cristina [Barufi] fazendo isso ela dizia: “mas eles 

só repetem o que eu já disse para eles! Não funciona nada! Eles só ficam repetindo 

o que eu já disse!!!”. Mas é porque ela já dizia de cara. É porque ela sabia. E os que 

não sabiam aprendiam com eles da realidade da escola. Quando me caiu essa ficha 

eu disse: Então você faz outra coisa! Esse ano no cálculo I... ela propôs que eles 

fizessem, usando winplot e programando por gráficos de funções..., que fizessem 

primeiro o nome de cada um, podendo usar linhas verticais... o nome de cada um 

usando funções e alguns desenhos, e saíram coisas lindas. Saíram coisas lindas! 

Esse foi de prática mesmo, porque agora eles viram que dá para usar o winplot em 

sala de aula e fazer coisas interessantes. 

 

Ent.: Isso é outra coisa que se fala muito: tem de estimular tecnologias digitais! Mas 

nos cursos tradicionais, o aluno, o futuro professor, não tem muita oportunidade de 

interagir com elas... Mas uma outra questão, que eu dedico um capítulo inteiro no 

meu trabalho só para falar da importância da formação inicial como essa “quebra de 

vínculo” entre o que ele conhece e o que ele vai ter de praticar... 

 

Prof.ª: Se você quiser depois a gente vê o nome de alguns professores que 

assumiram essas disciplinas e fizeram alguma coisa, para entrevistar e ver o que 

eles acharam, porque na verdade nós estamos a procura de um modelo, uma coisa 

nova e não está bem claro ainda como vai ser. 

 

 

                                                      
96  Professora Doutora Maria Cristina Barufi. 



236 

Ent.: Esse tipo de solução, pelo menos nas instituições que eu conheço, de você 

quebrar a prática, ou incluir um pedaço da prática numa discussão de conteúdo 

específico...geralmente tem as disciplinas de “prática de ensino específicas”, e aí vai 

se discutir lá dentro.... Mas aí essa questão de se colocar dentro de uma disciplina 

de cálculo, de uma álgebra linear... 

 

Prof.ª: Somos só nós? 

 

 Ent.: É a primeira que eu estou vendo. Na verdade eu vou ter de procurar e se eu 

achar outra, fique tranqüila que eu vou lhe informar... 

 

Prof.ª: E isso está proliferando pela USP, porque o mecanismo que o programa, 

agora voltando a coisa geral, que o programa definiu para assumir essa coisa da 

estrutura, da “identidade própria” e percorrendo todo caminho quebrar o “três mais 

um”, foi a criação desse bloco dois com essa disciplina lá no começo, com duas 

disciplinas: uma já da área de educação “introdução aos estudos da educação” mais 

geral e uma mais específica, que relacione a área de conteúdo específico com a 

educação básica – no caso nosso é a “matemática na educação básica”,que logo os 

alunos passaram a chamar de MEB. E, outra foi isso...espalhando esse componente 

da prática ao longo do percurso curricular, porque o estágio tem que ficar lá para o 

fim mas a prática então deve entrar, deve permear desde o primeiro ano. Então... e 

várias unidades fizeram isso de acoplar em cada disciplina. Muitas unidades 

adotaram esta idéia. Nós escolhemos sete disciplinas: foi o cálculo I, a  estatística II, 

que é do segundo semestre...Então no primeiro e no segundo semestre...E a 

estatística II entrou um “mel”... 

 

Ent.: Inclusive, na educação básica tem um bloco que é de “tratamento da 

informação”... E... na 1302, voltando um pouquinho, nas diretrizes do bacharelado e 

licenciatura, que foi um documento oficial que saiu, não faz menção, na grade das 

disciplinas para a formação de professores, da disciplina de estatística. 

 

Prof.ª: Nós sempre tivemos, já faz tempo, as estatísticas I e II, e mesmo no teu 

currículo a gente já tinha a história de que os alunos tinham de desenvolver um 

projeto, uma pesquisa, enfim, um tratamento de dados. Agora virou... e isso está 
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sendo o maior sucesso, até porque quem tem capitaneado a prática como 

componente curricular em Estatística é o Marcos Magalhães97 que fez licenciatura, 

foi professor de escola e tem até um livro para faculdade, didático de estatística, e 

ele que tem dado o tom. Os alunos amam! E os outros colegas estão assumindo 

também, alguns fazem melhor e outros fazem pior, mas o Marcos [Magalhães] 

quando dá é um sucesso total, no fim ele faz um sistema de pôsteres e todos 

mostram lá os  seus trabalhos, em sala de aula mesmo, é uma farra e eles 

aprendem muito... vão fazer pesquisas nas escolas...e tal. 

 

Ent.: Na verdade esse tipo de coisa é uma espécie de currículo oculto, o que o 

professor faz é modelo para o que ele [o licenciando] vai fazer lá [na escola 

básica].... Só tem mais dois tópicos que eu queria explorar, um deles é com relação 

aos formadores: Porque... a senhora comentou que, e acho que é a segunda vez já, 

que são pessoas que saíram da licenciatura aqui e voltam em disciplinas que são 

disciplinas do saber matemático específico, vamos chamar assim. Eu não me 

recordo, no meu tempo de ter, professores que vieram da Licenciatura... 

 

Prof.ª: Mas a Cristina Cerri... e ela fez licenciatura... 

 

Ent.: Eu não me recordo de ter tido aulas com ela... 

 

Prof.ª: E a Cristina Barufi fez licenciatura [também]... 

 

Ent.: Então, existe uma preocupação na hora de designar os formadores de 

professores de matemática, e os formadores de matemáticos ou não? 

 

Prof.ª: Isso é complicado, porque nós temos um número restrito e não suficiente de 

professores capazes de, sem nenhuma re-significação das coisas, assumir uma 

disciplina dessas e fazer. Como essa “matemática na educação básica”, não é 

qualquer um dos nossos colegas que pode. A gente começou a ter uma área de 

pesquisa aqui, que o Seiji Hariki98 que nos deixou de herança, que chama 

 

                                                      
97  Professor Doutor Marcos Magalhães. 
98  Professor Doutor Seiji Hariki, falecido em 1988. 
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“epistemologia didática e história da matemática”. Então a gente fez concurso de 

estabilização na carreira, de ingresso, enfim...para acabar com o professor precário: 

da Cristina e do Oscar João, duas pessoas que fizeram doutorado em Educação 

Matemática e que eram nossos professores aqui, e tinham feito mestrado em 

matemática e depois fizeram doutorado em Educação Matemática e não eram 

efetivos. Então, na hora de fazer o concurso de efetivação deles, se fez nessa área. 

 

Ent.: Em Educação Matemática? 

 

Prof.ª: Em “Epistemologia didática e história da matemática”, esse é o nome da área 

aqui dentro. Depois fizemos mais uma vez um concurso nessa área e entrou o 

Brolezzi, Carlos Brolezzi99. Aí ficou difícil pedir para fazer de novo um concurso 

nesses mesmos moldes. Não era claro que o departamento quisesse ampliar essa 

área de pesquisa como tal, mas agora, com essa coisa da mudança do programa, 

também ficou claro, e muitas unidades, inclusive a matemática, enfim...Mas a 

maioria das unidades pediu socorro para a pró-reitora. E aí, qual foi a outra mudança 

importante? Essa coisa das práticas estarem ao longo de todo currículo, e essa 

disciplina de interface, e o fato de que para passar de 300 para 400 horas de 

estágio... não ficou mais essas 100 horas aí [sob responsabilidade da Faculdade de 

Educação], ou señoritas, em espanhol... ficou a cargo das unidades de conteúdo 

específico.  

 

Entrevista interrompida por um telefonema recebido. Após o telefonema: 

 

Ent.: Estávamos falando do estágio e da questão dos formadores de professores... 

 

Prof.ª: Então, aí...Todo mundo na unidade passou a ter que pensar em como 

orientar no estágio, porque nunca tinham feito isso. Todo mundo ia precisar de mais 

docentes, seja para dar conta de uma disciplina nova e de outras práticas que nunca 

ninguém tinha feito, ou tinha feito pouco, e ainda mais em estágio. Isso aumenta a 

carga didática nos cursos de licenciatura e as unidades pediram socorro à pró-

 

                                                      
99  Professor Doutor Antônio Carlos Brolezzi. 
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reitora, porque simplesmente pedir mais “claros”100 e chegar o “claro” nas unidades, 

e esses “claros” serem preenchidos com pesquisadores da área de ponta que não 

tinha nada a ver com licenciatura... Então, a pró-reitora se deu ao trabalho de fazer 

um movimento político grande, fez reuniões com os diretores aqui, e fez reuniões 

com os diretores no interior e criou esta figura de “contratação de docentes para dar 

aula na licenciatura” como uma contrapartida da USP pelo fato de ter aprovado o 

programa [“Programa de Formação de Professores” da USP] e ter de implementar. E 

implantar isso exige contratação de docentes em um perfil diferenciado que tem 

experiência com formação de professores. Aí, todo mundo ganhou, pelo menos um 

“claro”, ainda faltam dois para nós. Mas todas as unidades fizeram concursos 

diferentes, e nós inventamos um concurso diferente e temos uma professora que 

está aí dando aulas de estágio e também formação no curso de licenciatura. 

 

Ent.: Especialmente o IME, ele não tem hoje, ou isso pode ser uma semente para 

implantar um programa de pesquisa em Educação Matemática? Se vislumbra isso 

ou ficaria a critério da Educação? 

 

Prof.ª: Não. Pode ser feito aqui, justamente porque tem essa área de pesquisa que 

envolve “didática, epistemologia e história da matemática”, isso já está meio que... 

Já foi uma batalha difícil. Nós temos três, com o Seiji [Hariki] quatro, mas o Seiji 

infelizmente nos deixou cedo demais, faleceu. O Seiji foi o primeiro a fazer 

doutorado nessa área, foi para a Inglaterra e fez. Aí dois colegas fizeram doutorado 

nessa área e já foram contratados. O Brolezzi fez licenciatura em Matemática, 

mestrado em educação matemática, doutorado em educação matemática e é nosso 

professor aqui. A Bárbara que entrou por esse concurso que, agora não é assim de 

área de pesquisa, mas é um concurso para atrair um professor capaz de dar aulas 

nessas disciplinas novas que foram criadas. Então, a própria estrutura do edital 

deixa claro e faz referências às disciplinas de projetos de projetos de ensino, de 

estágios, de matemática na educação básica, enfim. E a prova escrita é escrever 

como faria para desenvolver tópicos dessas disciplinas. 

 

 

                                                      
100  Documento que concede vaga para as unidades, possibilitando a abertura de concurso público 

para a contratação de professores. 
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Ent.: Nos cursos de licenciatura? 

 

Prof.ª: Sim, e aí na prova didática a gente colocou disciplina de matemática de pós 

graduação, álgebra linear ou cálculo avançado. Porque é um instituto de 

matemática, então em algum momento você precisa verificar se ele é capaz de.... 

Foi um jeito de atrair pessoas que saibam matemática e que se interessam por 

educação matemática, ou que tenham feito doutorado nisso, ou que sejam 

educadores matemáticos, mas que não tenham ojeriza à matemática e que saibam 

transitar bem com a matemática, porque é um departamento de matemática. 

 

Ent.: Isso é fundamental. Mas, nas ementas das disciplinas que vão para a 

licenciatura, existe um acordo ou uma discussão? Porque, quem elabora as 

disciplinas de conteúdo específico, eu imagino que sejam os matemáticos. 

 

Prof.ª: Não, são as comissões de curso. 

 

Ent.: E aí essas comissões são mescladas? 

 

Prof.ª: No caso da nossa licenciatura estamos com quatro membros do 

departamento de matemática, um da física, eram dois da educação e atualmente só 

tem um. 

 

Ent.: Essa comissão discute as ementas de todas as disciplinas? 

 

Prof.ª: É, na hora de formular o programa, o currículo. Depois algum professor 

sugere alguma mudança aqui ou ali. Mas a gente sempre procura fazer uma 

discussão ampla... Em [19]94 a discussão foi de muita gente, teve uns 30 ou 40 

professores que palpitaram nas ementas daquele ano... 

 

Ent.: Entre os Departamentos específicos do IME e da Educação? 
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Prof.ª: Inclusive de outros departamentos. Mais gente daqui [IME] do que de lá 

[Educação], mas inclusive o Nilson101 participou. 

 

Ent.: Hoje as ementas são separadas? Por exemplo, no ingresso já temos dois 

cursos distintos? 

 

Prof.ª: Ementa é isso aqui [apontando para documento com a descrição das 

ementas dos cursos]. Você está falando de grade curricular? 

 

Ent.: Não, a ementa, por exemplo, para cálculo I para licenciatura deve ser 

diferente.  

 

Prof.ª: Sim. É um diferente do outro. 

 

Ent.:Então, são comissões diferentes que discutem esses currículos? 

 

Profª.:Sim. 

 

Prof.ª: Sim. Mas, o que eu queria falar sobre o formador é que nessa experiência 

dessas práticas [práticas de ensino no currículo da licenciatura que ocorrem no IME] 

não é fácil, não é todo mundo que acha isso relevante, mas nós temos tido boas 

surpresas. Por exemplo, em álgebra I, tem tido uma aceitação muito grande por 

parte das pessoas que davam aula álgebra I há muito tempo, nunca se ocuparam 

disso, e, até os alunos eventualmente se queixavam da distância, mas quando isso 

apareceu eles não tiveram... ou é tão natural a ligação do que se trabalha lá na 

teoria dos números inteiros em álgebra I, como o que acontece na escola que, a 

maior parte deles teve...[interrompido pelo entrevistador] 

 

Ent.: É ...e  tem muitas escolas que trabalham com isso, e inclusive criaram um 

bloco ou disciplina que se chama “aritmética dos números inteiros” e que faz este 

“link”.... 

 

 

                                                      
101  Professor Doutor Nílson José Machado. 
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Prof.ª: ...Mas agora com a exigência de ter esse negócio muitos professores 

começaram a ter idéias, pessoas que nunca tinham pensado nisso estão gostando. 

 

Ent.: Porque é um curso bem, pelo menos na minha época era, bem axiomático... 

 

Prof.ª: Sim e continua sendo. Isso aqui bota “mel” na coisa e fica mais interessante, 

e os professores estão gostando. 

 

Ent.: Isso que é importante.... 

 

Prof.ª: Em Geometria I, em geometria II também a gente colocou, em cálculo 

numérico porque pode trabalhar ferramentas para computação, pode trabalhar 

vários temas no ensino médio, e introdução a análise, exatamente por causa dos 

números reais. E tem mais duas disciplinas que completam, e aí sim, nós temos 

disciplinas que são só desse componente. Essas duas aqui: “seminários de 

resolução de problemas” e “análise de textos didáticos”. Elas não são obrigatórias, 

mas entram no bloco de prática. Porque, “seminário de resolução de problemas”, e 

“análise de texto didático” também, e aí já é aluno do último ano, já é uma coisa 

voltada realmente para profissional. Ou então ele faz projeto de ensino que é um 

ano inteiro e também é uma coisa da prática. Afunilou... aqueles dois blocos de 

aprofundamento que tinha no seu tempo, agora é um só, que é mais livre. O outro 

tem que ser: ou ele faz um projeto de ensino que é uma monografia de final de curso 

ou ele faz essas duas disciplinas. 

 

Ent.: Na minha época não tinha monografia. 

 

Prof.ª: Tinha sim, você não fez, mas tinha. Você entrou em que ano? 

 

Ent.: Eu não lembro, eu lembro que fiz cinco anos à noite. Eu lembro que eu peguei 

logo depois, porque eu me lembro de colegas comentando: eu sou antes de 94... 

 

Prof.ª: Eu tive três alunos do diurno que eu orientei, ingressantes em 94 nesse 

projeto de ensino. 
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Ent.: Agora, algumas questões ficam ainda ligadas a Faculdade de Educação... 

 

Prof.ª: Sim. 

 

Ent.: Porque tem as práticas que acontecem lá. E, falando mais especificamente da 

discussão relacionada com os Parâmetros Curriculares: Isso fica sob a 

responsabilidade de discussão na Faculdade de Educação? 

 

Prof.ª: Eu tenho feito isso basicamente na disciplina de “introdução aos estudos da 

educação”, também na “matemática na educação básica” algumas vezes eu peguei 

alguns trechos do que é, das recomendações genéricas, qual a importância do 

ensino fundamental. Eu tenho um texto que a gente separou uns trechos, para 

depois do fim do curso eles perceberem se aquilo a gente tinha dado conta de fazer 

naquela direção ou não... se as atividades que a gente tinha feito se enquadravam 

naquelas recomendações. 

 

Ent.: É, tem [nos PCN] muitos pressupostos que vão ao encontro de tentar quebrar 

o ensino tecnicamente orientado, isso na escola. Então essa discussão tem espaço 

para acontecer aqui no IME? 

 

Prof.ª: Tem, tanto na “matemática de educação básica”, quanto nessa aqui, e na 

“Análise de textos didáticos” não tem sentido você trabalhar se não olhar para o 

PNLD102 e não olhar para os PCN. 

 

Ent.: E o Plano Nacional do Livro Didático, por sua vez, está baseado nos PCN... 

 

Prof.ª: Aliás os alunos que eu dou agora “análise de textos didáticos”, muitos deles 

disseram que não viram isso na faculdade de educação. Não sei quanto a faculdade 

de educação tematiza ou não os PCN... Eu acho que depende do professor que 

pegar lá. 

 

 

                                                      
102  Plano Nacional do Livro Didático. 
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Ent.: Na época em que eu fiz estava acontecendo ainda. Tinha acabado de 

acontecer a LDB, e a gente chegou há discutir um pouco, mas o PCN estava 

naquela fase de 98, estava uma discussão ainda em cima do que era importante. 

Mas as idéias por trás já estavam...assim... já dava para ter uma noção do que 

deveria acontecer. Mas um estudo mais aprofundado do currículo que se deseja 

para a escola básica, não [não estudei na minha época]. Mesmo porque, aquela 

época era uma época de mudança mesmo.  

 

Ent.:A última questão é assim: a gente já falou um pouco no começo da entrevista 

sobre a  questão de como o curso está se estruturando em termos de duração. Se a 

gente for lá resolução 02 de 2002, ele fala de um curso que você consegue fazer em 

três anos, em 2800 horas. E tem instituições que fazem isso. O programa daqui são 

3200 e tantas horas... 

 

Prof.ª: ...3200 horas. 

 

Ent.: É que se somar as optativas ele pode até passar das 3200 horas. 

 

Prof.ª: Sim, isso é o mínimo e ele pode passar... 

 

Ent.: Fazendo uma análise dessa tabela de referência cruzada [cruzamento entre os 

componentes estabelecidos pelo “Programa de Formação de Professores” e os 

componentes comuns estabelecidos pela resolução 02 de 2002 do CNE], o que eu 

vejo é que o programa do IME extrapola nos componentes de prática e de estágio,  

mas extrapola muito mais na questão das disciplinas de conteúdo específico. O que 

eu estava querendo era relacionar isso com a questão do “paradigma perdido”. Essa 

opção pela ênfase no conteúdo específico... isso foi pensado ou surgiu 

naturalmente? 

 

Prof.ª: Não...Isso é uma longa tradição, é uma tradição bacharelesca da USP, na 

qual não dá para abrir mão de conteúdo. Em 94 eu me lembro muito bem que se fez 

uma discussão muito séria e acirrada: quais são os conteúdos matemáticos mínimos 

que a gente tem de exigir? Já que a gente queria flexibilizar currículo, a gente não 

podia dizer que tudo era obrigatório. Eu me lembro perfeitamente que, eu e a Dona 
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Elza éramos a favor de deixar álgebra linear como não obrigatório, éramos 

favoráveis a isso na licenciatura ... não obrigar... mas perdemos. A análise complexa 

deixou de ser obrigatório, até hoje tem gente lamentando... mas, como optativo é 

muito bom. Mas acontece que os algebristas acham que teoria de Galois é 

fundamental, os analistas acham que sem análise complexa não dá para viver, 

geometria diferencial: Ah! Não... Então, não adianta, você não consegue fazer um 

currículo flexível. Então, a idéia foi: tudo bem, ele [o aluno] tem de aprofundar, tem 

de aprender mais de alguma coisa, mas ele que escolha, ele vai ser professor, não 

precisa aprender mais de tudo. Foi aí que a gente fez aqueles blocos de 

aprofundamento, você tem de fazer ou duas disciplinas de análise ou duas de 

álgebra ou duas de geometria e assim continua até hoje. Só que hoje duas são 

necessariamente da área da prática, porque senão a gente aumentaria mais ainda o 

currículo em horas. Então, ficou um pouco menos flexível com essa mudança. Mas 

ainda tem essa coisa de: um bloco de aprofundamento você faz em estatística, ou 

em computação, ou em física, ou em álgebra, em geometria e se quiser pega as 

optativas livres que tem três...continuam tendo três e faz mais aprofundamento na 

área que você bem entenda... ou faz um pouporri aí fora e vai fazer teatro, literatura 

o que você quiser. Mas isso aqui é da USP, não adianta, em todos os lugares você 

vai ter um acúmulo de coisas que são fundamentais na formação básica. 

 

Ent.: Porque, o que se viu depois da resolução foi que: já existiam cursos de três 

anos, a resolução 2 de 2002 aumentou, na prática, os “componentes da prática”. 

Tanto no estágio supervisionado quanto... 

 

Prof.ª: ...Mas não aumentou tanto, olha 1970 horas [apontando para o total de horas 

no componente “conteúdos curriculares de natureza científico cultural” do programa 

do IME]. 

 

Ent.: Não aqui, nas horas de prática. 

 

Prof.ª: Eu digo que não está muito além dos 1800 obrigatórios. 

 

Ent.: Está se considerarmos que as 1970 horas são sem as optativas, não é? 
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Prof.ª: Com as optativas... Não...é ... está certo, as optativas eu não sei onde vão 

constar. Sem as optativas, você tem razão. Normalmente elas caem aqui [apontando 

para o total de horas no componente “conteúdos curriculares de natureza científico 

cultural” do programa do IME] . Isso, se você, somar não dá o número certo... 

 

Ent.: É, mas o que se vê acontecer por ái, principalmente nas instituições 

particulares é que: manteve-se o curso em três anos, aumentou-se o tempo da 

prática em detrimento do que? De um saber matemático mais aprofundado que vai 

ter seus reflexos, isso é uma coisa que eu defendo, lá na frente quando ele 

precisar... 

 

Prof.ª: É, deve dar mais 300 aqui...dá praticamente uns 2400 [horas no componente 

“conteúdos curriculares de natureza científico cultural” do programa do IME] 

 

Ent.: É! É o que mais aumenta... eu fiz umas contas aqui: Primeiro que é de 14% a 

15% a mais do que pede o mínimo da lei. Segundo que a concentração [desse 

aumento] é nessas áreas de conteúdo específico. É uma coisa que eu defendo , 

uma formação mais forte, porque isso que vai dar ao professor um leque de 

conhecimento para ele se virar lá na frente. Porque ele lança mão disso em sala de 

aula. 

 

Prof.ª: E isso é convicção, porque para você ensinar alguma coisa você tem de 

saber aquilo, você tem de ter firmeza, segurança, dominar. 

 

Ent.: E te abre uma leque de repertório de fazer associação, mudança, de 

abordagem em determinado tempo, porque que você sabe que se fizer outro 

caminho vai chegar aonde você quer [na sala de aula].  

 

Prof.ª: Tá certo.... 

 

Ent.: Professora, se a gente tiver só mais 5 minutos, gostaria de colocar só mais 

uma questão... 

 

Prof.ª: Pode falar. 
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Ent.: Na semana passada, quando estive aqui, eu vi um pessoal comentando e 

depois li um pouquinho a respeito em alguns artigos já antigos que eu achei na 

internet sobre a “licenciatura a distância”. Parece que foi lançado o curso de 

licenciatura de ciências à distância... 

 

Prof.ª: Isso já está aprovado faz tempo, mas agora que foi lançado. 

 

Ent.: E agora está se estudando a possibilidade de fazer isso com o curso de 

licenciatura em matemática. 

 

Prof.ª: Não, é outro curso. Tem uma proposta de um outro curso de licenciatura em 

matemática. Foi provocada um pouco pela UNIVESP103, mas não tem nada a ver 

com a UNIVESP. Aí, tem aqui alguns professores que tem experiência com ensino a 

distância: cálculo de repetição na Poli faz tempo... faz tempo que tem lá uma 

repetição à distância com os alunos, e que tem funcionado bem. E, o diretor gostou 

da idéia e formou uma comissão, eu até participei dessa comissão, principalmente 

por ser a coordenadora do curso presencial e por ser a detentora, até por 

necessidade, dos conhecimentos dos programas, sobre o currículo atual e dos 

componentes curriculares atuais do MEC, para garantir que a proposta ficasse 

semelhante, equivalente, mesmo que seguindo outra modalidade de ensino, mas 

que não fosse diferente a formação, basicamente do curso que a gente oferece aqui. 

Eu aprendi muita coisa nas discussões sobre a formulação, eu confesso que ainda 

não tenho grande experiência, experiência nenhuma com ensino a distância. Muito 

pouco, em algumas aulas que eu usei vídeo conferencia, num PEC104 que a 

faculdade de educação teve: formação de professor de primeira à quarta. E eu 

colaborei. Então, tive alguns momentos que eu participei no ensino a distância, mas 

nunca formulei as coisas... até formulei apostilas para esse curso, ajudei a fazer, no 

caso para ensino médio que também teve algumas vídeo conferencias à distância. 

 

 

                                                      
103  Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 
104  Programa de Educação Continuada. 
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Ent.: Mas a idéia em princípio era que tivessem coordenações apartadas, uma para 

o presencial e outra para o curso à distância? 

 

Prof.ª: Sim a pois, é outro curso, não é o mesmo curso. Sim... esse aí [o curso à 

distância]  tem pólos... são 50 alunos por pólo. O que eu acho interessante... bom a 

tecnologia está aí e algum dia a gente vai ter de se meter. Se tem muita porcaria, 

formular bons modelos eu acho que é uma das missões da USP, enfim da 

universidade pública que é séria. 

 

Ent.: A questão acaba sendo essa mesmo: É um curso a distância e como você 

garante o mesmo padrão de qualidade? 

 

Prof.ª: Mas o trabalho que dá para o aluno é muito grande e a autonomia de estudo 

que ele tem de desenvolver de estudo é enorme, é maior do que o presencial. Tem 

algumas desvantagens, evidentemente, mas por outro lado você pega um aluno 

típico do noturno que perde uma hora e meia para vir e uma hora e meia para voltar, 

chega aqui sem jantar, chega em casa uma da manhã, acorda às seis para 

trabalhar... Será que ele não consegue tirar melhor proveito fazendo em casa, 

ganhando essas três horas de trânsito e interagindo, vindo aqui aos sábados para 

interagir diretamente, tendo com quem conversar pessoalmente e não com 

professores que vem aqui á noite porque “tem que fazer isso”, e não gostam... 

Porque não é todo mundo que gosta de dar aula à noite, tem os que vem no 

sacrifício. Enfim, eu não sei como isso funciona direito, mas o que me encantei, até 

nesse ponto de vista de juntar teoria com a prática,  e de fazer interdisciplinaridade... 

Na medida em que é uma equipe que formula uma proposta e o material de trabalho 

e não é uma disciplina com uma ementa que, você coloca na mão do professor, que 

você diz que tem de fazer isso, mas se ele não sabe fazer ele não vai fazer... vai 

depender de cada um... Quer dizer, é até uma garantia maior de poder inovar. Se 

você olhar a proposta que foi formulada, ela segue os caminhos disso aqui [fazendo 

referência ao “Programa de Formação de Professores”], mas não tem uma 

“matemática na educação básica”, mas que quando eu fui ver lá “nos finalmente”, 

verificar onde estavam as disciplina do bloco dois para deixar tudo bem 

classificado... para ver que estava de acordo com o programa... me dei conta que 

tem mais do que uma lá, porque ela ficou dividida em várias disciplinas. O que a 
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gente trabalha aqui em uma única... lá tem a parte de geometria, e está com a 

geometria (que a gente trabalha aqui), já está com a primeira geometria, já está com 

a primeira de álgebra, enfim. E é uma liberdade a mais, e por que? Porque eu não 

vou colocar isso na mão de alguém que só sabe a geometria e não sabe a parte de 

álgebra, porque é uma equipe que vai formular esse material e que vai dar a tônica, 

e que vai orientar os tutores, os professores responsáveis...enfim. 

 

Ent.: E que às vezes o trabalho é até maior do que vir aqui ministrar as aulas. 

 

Prof.ª: Até maior. Vai exigir a contratação de muita gente. Mas isso ainda está em 

fase de discussão e precisa ver se realmente tem um público alvo, se vale a pena o 

investimento. Porque é um investimento alto em tecnologia. Não é pouco. É cara a 

instalação de uma coisa dessa para fazer um serviço com qualidade, exige muito 

material: recursos humanos e materiais. Você precisa ter laboratórios presenciais 

aos sábados em todos os pólos, biblioteca, laboratórios. É claro que o aluno... eu 

não quero que um menino de 18 anos não venha para um ambiente universitário e 

que não usufrua do CEPEUSP105, teatro, vida cultural... 

 

Ent.: É mas pode ser hibrido, não precisa ser 100% a distância. 

 

Prof.ª: A não! Nunca pode ser, tem de ter pelo menos 20%, esse eu acho que dá 

mais, uns 40% na proposta que a gente fez. 

 

Ent.: O Ruy106 tem um projeto do observatório de educação e estamos trazendo um 

curso que é semi presencial. E nós estamos com um ambiente, inclusive daqui do 

pessoal do LARC107 da engenharia que está provendo para a gente. É uma 

experiência fantástica e aí que você vê quanto trabalho que dá. 

 

Prof.ª: O trabalho que dá é enorme. 

 

 

                                                      
105  Centro de Práticas Esportivas da USP. 
106  Professor Doutor Ruy César Pietropaolo. 
107  Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Escola de Engenharia Elétrica da USP. 
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Ent.: Tem de ter monitor entrando lá todos os dias, vendo se o aluno está 

interagindo, está postando, está fazendo... Professora, muito obrigado pelo seu 

tempo... 

 

Gravação Interrompida e finalizada. 
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ANEXO B – 3:Quadro da distribuição da carga horária de disciplinas e atividades 
do currículo da Licenciatura em Matemática entre os blocos de conteúdo do 
Programa de Formação de Professores da USP e os componentes comuns 
curriculares da legislação federal 

Conteúdos 
curriculares de 

natureza científico-
cultural 

Atividades 
acadêmico-

científico-culturais 

Prática como 
componente 

curricular 
Estágio curricular 
supervisionado 

(min. legal: 1.800 h) (min. legal: 200 h) (min. legal:400 h) (min. legal: 400 h)

Bloco

Disciplinas ou Atividades
(créditos aula+trabalho)

Mat1513 (4) 60 h

Mat105 (4) 60 h

Mat1351 (6+1) 90 h 30 h
Fep156 (2) 30 h

Mae1511 (4) 60 h

Mat2352 (6) 90 h

Mat134 (4) 60 h

Mae1512 (4+1) 60 h 30 h
Fge160 (2) 30 h

Mat120 (4+1) 60 h 30 h

Mat2351 (4) 60 h

Fap152 (4) 60 h

Mat230 (4+1) 60 h 30 h
Mat2352 (4) 60 h

Mac110 (4) 60 h

Fep282 (4) 60 h

Mat240 (4+1) 60 h 30 h

Mat231 (4) 60 h

Map151 (4+1) 60 h 30 h
Fmt159 (4) 60 h

Mat315 (4+1) 60 h 30 h

Mat341 (4) 60 h

Fge270 (4) 60 h

Mat310 (4) 60 h
Mat331 (4) 60 h

Optativa I (4)

Optativa II (4)

Optativa III (4)

Eletiva (4) 60 h
Eletiva (4) 60 h

Ativ.Extraclasse

Total H Bloco I De 1.620 h a 1.800 h Até 200 h 210 h

Mat1514 (4) 60 h

Eletiva da FE (4) 60 h

Ativ. Extraclasse

Total H Bloco II 120 h

Elet.Psicologia (4) 40 h 20 h

Edm402 (4) 40 h 20 h

Optativa IV (4)

Ativs. Práticas-FE 60 h

Total H Bloco III De 120 h a 180 h Até 200 h 60 h 60 h

Edm427 (4+2) 40 h 20 h 60 h
Edm428 (4+2) 40 h 20 h 60 h

Us.Estág.FE (2+4) 30 h 120 h

MaT1500 (2+3) 120 h

Eletiva IME I (4) 60 h

Eletiva IME II (4) 60 h
Optativa (4)

Total H Bl. IV De 110 h a 170 h 160 h 360 h

Mínimo 1.970 h Mínimo 200 h Mínimo 430 h Mínimo 420 hCarga horária total por componente comum
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Fonte: IME-USP. Disponível em: 

<http://www.ime.usp.br/mat/main/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=18> 


