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ConsideraConsideraçções iniciaisões iniciais

Saber Matemática Avançada

Condição necessária Não suficientecontudo

A Matemática na Licenciatura
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A Matemática na Licenciatura

Apenas a Matemática de nível Superior garante ao 
futuro professor o domínio da Matemática que deve 

ser ensinada na Educação Básica?

Uma reflexão sobre a Matemática na 
formação do professor...

Objeto de estudo em si
ou

Meio para formação do cidadão?
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Objeto de estudo 
em si

Meio para formação 
do cidadão

Descontextualizada Contextualizada

Disciplinar Interdisciplinar
Transdisciplinar

Método axiomático-
dedutivo

Métodos 
dedutivo/indutivo/hipotét
ico-dedutivo/heurístico
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Alguns problemas...
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Alguns problemas...

DEFINIÇÃO

EXEMPLO

EXERCÍCIO

PROBLEMA

Modelo de Ensino de Matemática Predominante
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Motivacionais Atitudinais

Conceituais
Procedimentais

Representação Simbólica

Ênfase na manipulação simbólica
Aspectos sintáticos x semânticos

AFETIVAS

EPISTEMOLÓGICAS

DIDÁTICAS

Ausência de contextualização
Ausência de articulação com: conhecimentos 

prévios; outras disciplinas, etc.  

Implicações - Dificuldades em Matemática;
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Matemática como 
meio para formação 

do cidadão

Contextualizada

Interdisciplinar
Transdisciplinar

Métodos 
dedutivo/indutivo/hipotético

-dedutivo/heurístico
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O letramento em Matemática é a capacidade 
individual de identificar e compreender o papel 

da Matemática no mundo, de fazer 
julgamentos bem fundamentados e de se 
envolver com a Matemática de maneira a 

atender às suas necessidades atuais e futuras 
como um cidadão construtivo, consciente e 

reflexivo. (Relatório do PISA, Brasil



Uma pergunta...

E agora, qual ensino de 
Matemática espera-se dos futuros

Professores?
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Desafio: Em busca de um novo framework

Conexões entre diferentes domínios matemátics

Números e 
Operações

Geometria

Álgebra

MATEMÁTICA

Grandezas e 
Medidas

Estatística, 
Probabilidade e 
Combinatória



FÍSICA QUÍMICA

MATEMÁTICA

ESCOLA

BIOLOGIA HUMANAS

Mais conexões...
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O papel da Matemática na formação do cidadão

COMPREENSÃO
DE FENÔMENOS

TOMADA DE
DECISÕES

Matemática

SOCIEDADE

MODELIZAÇÃO
SÓCIO-CRÍTICA

JONEI

CONSTRUÇÃO
DA CIDADANIA

E.M.C.
SKOVSMOSE
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Transdisciplinaridade – construção de habilidades e valores que 

transcendem os saberes da Matemática
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Reflexão

dia-a-dia
conexões

MATEMÁTICA

significado

hipóteses

15
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Uma situação para refletir
Ao reciclar uma tonelada de 

papel evita-se o corte de uma 
área de 350 m2

Esse aumento não é
arbitrário, mas sim 

proporcional

A área preservada depende 
da quantidade de papel 

reciclado

Idéias: quando aumenta a 
quantidade de papel aumenta 
também a área preservada

Relação de dependência causal 
entre grandezas

Papel Reciclado(T) Área Preservada (m2)
1 350
2 700
3,5 1225

5 1750

P . 350 A

A = 350 . P

Essa relação pode ser descrita, por 
exemplo, em uma tabela
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A = 350 . P Fórmula contextualizada
Significado/utilidade limitada

f (x) = a . x 
Fórmula da função linear, 
caso particular da função 

afim

A generalização foi o passo 
final do processo

Permite compreender a 
função como modelo de 

relações/fenômenos físicos...
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A = 350 . P Fórmula contextualizada
Significado/utilidade limitada

f (x) = a . x 
Fórmula da função linear, 
caso particular da função 

afim

A generalização foi o passo 
final do processo

Permite compreender a 
função como modelo de 

relações/fenômenos físicos...
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Considerações Finais

O ensino de Matemática ofertado não assegura aos 
futuros professores as condições necessárias para 

ensinar Matemática na Educação Básica 
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Considerações Finais

Desafios  



Assim como o Augusto Boal tomou o teatro como 
instrumento para incentivar a emancipação política e o 

desenvolvimento do espírito crítico de um novo 
estereótipo de cidadão, venho aqui, tentar situar a 

Formação do Professor de Matemática como instrumento 
análogo. Acredito que as habilidades matemáticas tem um 
papel fundamental na conscientização e na formação do 
cidadão, pois, pode contribuir para potencializar nossas 
atividades como ações modificadoras do meio no qual 

estamos inseridos.

16/07/2009 21Dilson Cavalcanti

Considerações Finais

Homenageando Augusto Boal... 

Concluo, provisioramente, ... 

Cidadão não é aquele que vive em sociedade, cidadão 
é aquele que transforma (AUGUSTO BOAL).
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Esta palestra, assim como qualquer outra, é
limitada. Representa apenas meu olhar sobre 

este tema num dado momento e circunstâncias. 
Outros olhares...poderão levar-nos a outros 

caminhos, eis a beleza da subjetividade.

Muito obrigado pela atenção, prof. Dilson


