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RESUMO 

Este trabalho foi conduzido com o objetivo de analisar as dissertações e teses 

relativas à Educação Matemática, defendidas em programas de pós-graduação do 

país, que mencionam ideias de Paulo Freire como referência teórica ou subsídio 

teórico. Além disso, buscamos analisar como os pesquisadores da área de 

Educação Matemática estão se apropriando das concepções educacionais desse 

autor. Metodologicamente esta investigação se enquadra em um estudo do tipo 

“Estado da Arte” com a característica de pesquisa bibliográfica. O período de 

estudo compreendeu os anos de 1988 a 2011 no qual identificamos 75 DTs 

(Dissertações e Teses) pertencentes à referida área. Após levantamento desses 

documentos, foram analisadas com base nos seguintes descritores gerais: ano 

de defesa, titulação, instituição de origem, autor e orientador e complementada 

a análise acrescentando os descritores: focos temáticos, nível de ensino e gênero 

de pesquisa. Em relação ao descritor modalidade de apropriação foram analisadas 

60 DTs (80% do total de DTs obtidas) das quais foram possíveis identificar 

concepções freireanas presentes no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave 

e /ou através da leitura na íntegra dos trabalhos. Os resultados, de um modo 

geral, apontaram uma dispersão das produções de DTs por autores e 

orientadores, em instituições de Ensino Superior no Brasil, ao longo do tempo 

indicado. Essas produções foram desenvolvidas, na maioria, em programas de 

Pós-graduação em Educação. O nível de ensino relacionado ao descritor Ensino 

Fundamental (EF) ganhou destaque com 21 trabalhos desenvolvidos. Em 

relação ao descritor foco temático identificamos que a maior parte dos trabalhos 

foi desenvolvida com temáticas relacionadas ao Ensino-Aprendizagem, 

Formação de Professores e Característica do Professor, além disso, muitas DTs 

se caracterizavam como pesquisas do tipo Descritivo-Explicativa. E por fim, 

com relação ao descritor modalidade de apropriação, nossa investigação revelou 

que as pesquisas sob análise estavam caracterizadas, em grande parte, na 

modalidade de apropriação Incidental/episódica (40%) e Parcial (45%) e em 

menor incidência na modalidade sistemática (15%). Portanto, buscamos mostrar 

para a comunidade científica e acadêmica da área de Educação Matemática quais 

tendências e características dessa produção da referida área, além de explicitar 

como esses pesquisadores estão se apropriando das ideias de Paulo Freire em 

suas investigações realizadas neste campo de pesquisa. Esperamos, assim, que 

este trabalho possa contribuir para a área de pesquisa em Educação Matemática e 

servir de subsídios para futuras pesquisas que tenham como foco de estudo o 

educador brasileiro Paulo Freire. 

Palavras-Chave: Educação Matemática. Paulo Freire. Modalidade de 
Apropriação. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This study was conducted in order to analyze the dissertations and theses 
related to Mathematics Education, defended in the graduate programs of the 
country, citing Paulo Freire's ideas as a theoretical reference or theoretical 
framework. In addition, we seek to analyze how the researchers in the 
Mathematics Education area are appropriating themselves of the educational 
conceptions of this author. Methodologically, this research is defined as a "State 
of the Art" study characterized as a literature survey. The study period 
comprised the years from 1988 to 2011 in which we identified 75 DTs 
(dissertations and theses) belonging to that area. After surveying these 
documents, they were analyzed based on the following general descriptors: 
year of defense, title, institution of origin, author and advisor and the analysis 
was complemented by adding the following keywords: thematic focus, level of 
education and research genre. Regarding the descriptor appropriation mode, 60 
DTs (80% of the obtained DTs) were analyzed in which it was possible to 
identify Freirean conceptions present in the title or abstract, or even in the 
keywords and/or by reading the works integrally. The results, in general, 
showed a scattering of productions of DTs by authors and advisors in 
institutions of higher education in Brazil over the indicated time. These 
productions have been mostly developed in the Postgraduate programs in 
Education. The level of education related to the descriptor Elementary 
Education (EE) gained prominence with performed 21 works. Regarding the 
descriptor thematic focus, we identified that most of the works has been 
developed on issues related to Teaching and Learning, Teachers‟ Education and 
Teachers‟ Characteristics; moreover, many DTs were characterized as surveys 
of the Descriptive-Explanatory kind. Finally, with respect to the descriptor 
appropriation mode, our research revealed that the surveys under review were 
characterized largely in the Incidental/episodic (40%) and partial (45%) 
appropriation mode, with lower incidence in the Systematic mode (15%). 
Therefore, we seek to show the scientific and academic community of the 
Mathematics Education area which would be the production trends and 
characteristics of that area and explain how these researchers are appropriating 
themselves of Paulo Freire's ideas in their surveys in this field of research. We 
thus hope that this work will contribute to the area of research in Mathematics 
Education and serve as a basis for further research that have as their study focus 
the Brazilian educator Paulo Freire. 

Keywords: Mathematics Education. Paulo Freire. Appropriation Mode. 
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1– INTRODUÇÃO 

 

O campo da Educação Matemática vem se consolidando no contexto 

mais amplo da pesquisa educacional brasileira. No Brasil, até a década de 1950, 

haviam poucos estudos sistematizados referentes ao ensino e aprendizagem da 

Matemática. 

Destacamos que no início as pesquisas em Ensino de Matemática 

estavam voltadas, em sua maioria, para o campo da psicometria1 (FIORENTINI, 

1994), sendo que até o final da década de 1960, os poucos trabalhos existentes se 

referiam mais ao nível de ensino relativo às séries iniciais. Na década de 1950 o 

Movimento da Matemática Moderna, iniciado na Europa, também influenciou o 

Ensino de Matemática no Brasil que buscava a revolução do Ensino da 

Matemática a partir de mudanças curriculares e metodológicas.  

Dentro desse quadro, mais precisamente no final dos anos de 1970 e 

durante a década de 1980, tivemos o surgimento da Educação Matemática como 

campo profissional de formação de especialistas em Didática e Metodologia do 

Ensino de Matemática. De lá para cá, este campo profissional e científico 

cresceu, avançou e vem amadurecendo (FIORENTINI, 1994; CARVALHO, 

1994).  

Fiorentini (1994), ao realizar um estudo sobre o Estado da Arte da 

pesquisa em Educação Matemática (EM),  inventariou e descreveu a evolução do 

campo de investigações nessa área, identificando quatro fases: a primeira 

consistiu na gestação da EM como campo profissional (período anterior a 1970); 

a segunda fase é relativa ao nascimento da EM (década de 1970 e início dos 

anos de 1980); a terceira fase está relacionada à emergência de uma comunidade 

de educadores matemáticos (1980); e por fim, a quarta fase é marcada pela 

emergência de uma comunidade científica em Educação Matemática (anos de 

1990).   

                                                           
1 “(...) consistia no estudo psicológico da criança por meio de testes. Este tipo de  pesquisa 
procurava  empregar os mais modernos processos estatísticos de verificação na análise dos 
resultados dos testes”(FIORENTINI, 1994, p. 83). 
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Assinalamos que na quarta fase, a partir da década de 1990, ocorreu a 

formação de novos doutores que, após doutoramento no exterior, retornaram 

ao Brasil, fortalecendo o campo de investigações em Educação Matemática. 

Ressalta-se também que existiam, até o final da década de 1990, 

aproximadamente 200 doutores (educadores matemáticos) formados no Brasil 

em programas de Pós-Graduação em Educação os quais faziam da Educação 

Matemática seu campo principal de atividade profissional (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012). Em outros casos, esses doutoramentos ocorreram em 

diversos países como Estados Unidos, França, Inglaterra e Alemanha, com 

estudos desenvolvidos em diversas áreas tais como: didática da  matemática, 

história, filosofia, epistemologia e psicologia da Educação Matemática; currículo 

escolar; resolução de problemas, formação de professores; ensino de geometria; 

álgebra e pensamento algébrico; etnomatemática; informática educativa etc.  

O fato é que nos últimos 20 anos a área se expandiu e se diversificou. 

Temos agora um expressivo número de pesquisadores que têm como campo de 

estudo linhas de pesquisa voltadas para múltiplos aspectos da Educação 

Matemática (FIORENTINI, 1994; CARVALHO, 1994). 

No contexto atual, a pesquisa em Educação Matemática contempla toda 

uma diversidade de temas explorados. Podemos afirmar que o delineamento da 

pesquisa neste campo está consolidado. Ao realizar uma meta-interpretação da 

pesquisa em Educação Matemática no Brasil, a partir da análise dos trabalhos 

apresentados no III SIPEM – Seminário Internacional de Pesquisa em Educação 

Matemática no Brasil, em 2006, Bicudo e Paulo (2011) evidenciam que o esboço 

da pesquisa relativa à Educação Matemática no Brasil está claramente 

delineado, explicitando os modos de conceber e de trabalhar a Matemática, 

dizendo sobre concepção de Educação, de Matemática, de sociedade, de 

cultura, de ensino, de história e de Educação Matemática. 

Outro fato significativo para a área foi a fundação da Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática (SBEM), em 1988, durante o II Encontro Nacional de 

Educação Matemática (ENEM), realizado em Maringá, tendo como idealizador o 

Professor Ubiratan D‟Ambrósio, cientista e educador matemático 
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(CARVALHO, 1994; MUNIZ, 2013). A referida entidade, além de fortalecer este 

campo de pesquisa, é espaço que permite reunir educadores matemáticos para 

discutir, refletir e promover o desenvolvimento desse campo científico. 

Em consulta ao site da SBEM2, encontramos informações que apontam a 

finalidade dessa sociedade: buscar meios para desenvolver a formação 

matemática de todo cidadão do país, congregando profissionais e alunos 

envolvidos com essa área e com áreas afins; também procura promover o 

desenvolvimento desse ramo do conhecimento científico, por meio do estímulo 

às atividades de pesquisa e de estudos acadêmicos. Assinala ainda que o 

objetivo da SBEM também está centrado na difusão ampla de informações e de 

conhecimentos nas inúmeras vertentes da Educação Matemática. 

Além da consolidação da SBEM, como espaço destinado à discussão da 

Educação Matemática, também é preciso lembrar da constituição da comunidade 

de educadores matemáticos junto à Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), que aprovou,  em 1997, o de Grupo de Trabalho de 

Educação Matemática (GT- Educação Matemática, Grupo de Trabalho 19). Esse 

GT, desde 1998, vem se reunindo anualmente por ocasião das reuniões da 

ANPED, com apresentação, até o ano de 2001, de 48 trabalhos (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012). Nacarato et al. (2005) identificaram no GT-19 da ANPED, 

no período de 1998 a 2004, 80 trabalhos. Considerando o período de 2005 a 2012, 

foram identificados 125 trabalhos e 16 pôsteres apresentados no GT – Educação 

Matemática da ANPED3. Esse fato mostra que a área de Educação Matemática 

teve crescimento contínuo em sua produção científica no período 

compreendido de 1998 até 2012. A tendência converge para a evolução e 

ampliação de publicações científicas no âmbito do GT-19.  

 Fiorentini (2002), ao fazer um balanço do GT-Educação Matemática da 

ANPED no período de 1998 a 2001, identificou oito focos temáticos que 

                                                           
2 Disponível em: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/a-sociedade/missao. 

Acessado em 23/09/2012. 
3 Detectamos essa quantidade de trabalhos relativos ao GT- 19: Educação Matemática da ANPED 

no período entre 2005 a 2012 por meio de visita ao site: 
http://www.anped.org.br/internas/ver/reunioes-anuais. Acesso: 14/10/2013. 
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concentram essas investigações. Tais focos temáticos se relacionam a estudos 

nos seguintes aspectos: i) sobre professor de matemática; ii) estudos cognitivos 

e metacognitivos; iii) o ensino de matemática na universidade; iv) tendências 

em EM;  v) metodologia da engenharia didática; vi) EM e políticas educacionais 

públicas; vii) produção de significados em atividades matemáticas e viii) a 

matemática em contextos não escolares. Dessa forma, notamos a diversidade de 

trabalhos que incidem sobre diferentes linhas de investigação. Essa diversidade 

pode ser constatada nos trabalhos divulgados em eventos, nas publicações em 

periódicos e nos estudos oriundos dos cursos de pós-graduação na referida 

área. 

Tendo em vista essa diversidade de temáticas identificadas, propomos 

nesta investigação um trabalho voltado para o mapeamento e análise de 

dissertações e teses (DTs) em Educação Matemática defendidas em Programas de 

Pós-Graduação do Brasil que mencionam ideias relativas ao pensamento do 

educador Paulo Freire. Entendemos que trabalhos dessa natureza são 

fundamentais para estabelecer reflexões e discussões, bem como, para também 

melhor caracterizar a produção em Educação Matemática no país (BICUDO; 

PAULO, 2011). 

O nosso corpus  de análise consiste desde a primeira produção 

encontrada no Banco de Teses da CAPES, referente ao ano de 1988. O ano de 

2011 é tomado  como limite superior para coleta de dados, considerando que o 

nosso ingresso no programa de mestrado ocorreu em 2012. Portanto, temos um 

mapeamento de DTs no período 1988-2011, compreendendo um total de 24 

anos. 

Queremos estabelecer alguma compreensão sobre como as concepções 

pedagógicas do educador Paulo Freire vêm sendo exploradas pelos 

pesquisadores da área de Educação Matemática. Paulo Freire, enquanto 

intelectual do campo educacional brasileiro, forneceu contribuições 

inestimáveis com seu pensamento, ao propor uma educação pautada no 

diálogo, na problematização e na conscientização: uma educação voltada para o 
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resgate da pessoa humana e para a formação da cidadania (GADOTTI et al., 

1996). 

Assim, tomaremos como referência algumas obras de Paulo Freire4 para 

analisar um grupo de teses e dissertações produzidas pelos pesquisadores 

formados em Programas de Pós-Graduação do país vinculados às áreas de 

Educação, Ensino de Ciências e Matemática e Educação Matemática. 

Para evitar contradição quanto à utilização do termo aqui empregado 

para o campo científico e de pesquisa denominado Educação Matemática 

salientamos que, em outros países, outras denominações são utilizadas para 

demarcar esse campo. Na França e Alemanha usa-se o termo “Didática da 

Matemática”. Na Holanda é mais usual empregar a denominação “Metodologia 

do Ensino da Matemática”. Estes termos asseguram uma conotação mais 

restrita à matemática e às técnicas de ensino dessa disciplina (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012). 

Em vista de diversas acepções para definir a região de investigação e 

para evitar contradições utilizaremos, de acordo com Kilpatrick (1996), o termo 

“Educação Matemática” para que possamos nos referir tanto à área de pesquisa 

quanto às atividades relacionadas mais diretamente aos processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática. A preferência pelo uso do termo “Educação 

Matemática” é atribuída ao fato de que este tem um sentido mais abrangente,  

podendo significar tanto um fenômeno ou uma atividade educacional – que 

visa a formação integral do cidadão –  quanto uma área multidisciplinar  de 

conhecimento -  em que a matemática é uma disciplina entre outras, tais como a 

Psicologia, a Filosofia, a História, a Epistemologia, a Antropologia, a Sociologia, 

a Pedagogia, a Linguística. Além disso, termos como “instrução matemática” 

“ensino de matemática” ou “didática da matemática” têm ideia mais restrita à 

matemática escolar e às técnicas de ensino dessa disciplina (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2012). 

                                                           
4 Entre as diversas obras de Paulo Freire  que mais apareceram nos trabalhos analisados 
continham os livros  Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia,  além de 
identificarmos interlocutores como Moacir Gadoti, Ana Maria Araujo Freire, dentre outros. 
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Na investigação adotamos uma perspectiva de caráter bibliográfico, pois 

pretendemos caracterizar essa produção acadêmica por meio de descritores 

previamente estabelecidos. Assumimos na pesquisa um tom descritivo-

analítico, analisando esses trabalhos os quais foram lidos 34 resumos e 41 textos 

na íntegra. Ainda nesse processo de análise, com maior acuidade, classificamos 

60  trabalhos pertencentes ao nosso corpus de investigação com base nas três 

categorias propostas por Catani, Catani e Pereira (2001)5 as quais foram 

adaptadas para a utilização em nosso estudo. Esses autores realizaram uma 

pesquisa buscando compreender as várias modalidades de apropriação que 

marcaram o ingresso dos estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu no 

campo educacional brasileiro. Em complemento, Catani, Catani e Pereira (2001), 

tomando como base as ideias de Roger Chartier, salientam que o termo 

“apropriação” está relacionado aos processos de produção de sentido que 

configuram a leitura como criação, ocorrendo assim, uma diversidade de 

interpretações. 

No âmbito da Educação Matemática existem diversos trabalhos 

direcionados a mapear e descrever a produção acadêmica. É o caso, por 

exemplo, da tese de doutoramento de Fiorentini (1994) que inventariou, 

descreveu e avaliou a pesquisa brasileira em Educação Matemática, focalizando 

as tendências temáticas e teórico-metodológicas, configurando o que Ferreira 

(2002) chama de “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Outro exemplo 

de trabalho com essa característica na área de Educação Matemática é a 

dissertação de Melo (2006), a autora realizou um estudo para resgatar e 

descrever historicamente a constituição e o movimento da pesquisa acadêmica 

em Educação Matemática na Unicamp. Outros pesquisadores também 

desenvolveram trabalhos com essas características6. No entanto, percebemos 

                                                           
5 As categorias são: modalidade de apropriação Incidental, Parcial e Sistemática. 
6 Outros trabalhos dessa natureza: Bicudo e Paulo (2011), Biembengut (2009), Nacarato et al. 

(2005), Cedro, Couto e Hizim (2006). Daremos mais detalhes sobre esses trabalhos no capítulo 

dedicado ao marco de referências teóricas para essa dissertação (capítulo 2). 
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que eles se preocuparam em determinar tendências temáticas privilegiadas em 

um determinado período ou recorte temporal. 

Nesse contexto, visualizamos a possibilidade de mapear e estudar um 

extrato das pesquisas desenvolvidas na área de Educação Matemática na forma 

de dissertações e teses em que referenciam a obra de Paulo Freire, examinando 

de que forma os pesquisadores procuram se apropriar dos conceitos freireanos. 

A partir dessa inquietação, formulamos nosso problema de pesquisa que ficou 

assim estabelecido: quais as características e tendências das dissertações e 

teses (DTs) produzidas pelos pesquisadores ligados à área de Educação 

Matemática ao utilizarem as ideias de Paulo Freire como subsídio teórico 

para a realização de seus respectivos trabalhos? 

A presente dissertação está estruturada em seis seções, incluindo esse 

texto introdutório relacionado a uma descrição  do campo de investigação em 

Educação Matemática, além de evidenciarmos alguns aspectos inerentes à 

investigação que pretendemos desenvolver.  

Na segunda seção, será apresentado o quadro de referências teóricas que 

apoia a pesquisa, explicitando características dos estudos do tipo Estado da 

Arte e uma revisão de literatura, isto é, uma revisão de trabalhos de autores que 

desenvolveram estudos do tipo Estado da Arte dentro do campo de pesquisa 

em Educação Matemática. 

Na terceira seção descrevemos os aspectos metodológicos adotados, além 

de explicitar esclarecimentos sobre alguns descritores utilizados na pesquisa, 

tendo como referência os estudos de Fiorentini (1994), Megid Neto (1990; 1999) 

e Teixeira (2008). 

Na quarta seção passamos a descrever e analisar as características gerais 

das 75 dissertações e teses que constituem o grupo de trabalhos selecionados 

para análise.  

Na seção seguinte estabeleceremos uma análise quanto à modalidade de 

apropriação das ideias do educador Paulo Freire no conjunto de DTs 

selecionados para nossa pesquisa. Assim essa classificação será realizada de 
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acordo com as categorias propostas com base no trabalho já citado de Catani, 

Catani e Pereira (2000).   

Por fim, na sexta e última seção serão desenvolvidas  algumas sínteses 

acerca das informações obtidas durante o processo  de investigação, apontando 

tendências, lacunas e perspectivas. Também teceremos inferências para fornecer 

subsídios, concernentes a modalidade de apropriação das ideias do educador 

Paulo Freire à comunidade de educadores matemáticos e aos futuros 

pesquisadores da área de Educação Matemática.   
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2 - REFERÊNCIAS TEÓRICAS E REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção faremos uma discussão sobre a Educação Matemática como 

um campo profissional e científico com base nos estudos de Kilpatrick (1992), 

além de elucidar o Movimento da Matemática Moderna como importante meio 

para reorientação curricular, tanto na perspectiva europeia, quanto na 

Americana (Estados Unidos). 

Abordaremos também estudos desenvolvidos em pesquisas do tipo 

Estado da Arte, buscando definir este tipo de investigação. Em seguida, faremos 

uma revisão de literatura sobre estudos de levantamento da produção 

acadêmica e científica na área de Educação Matemática e, por fim, explicitaremos 

algumas concepções educacionais de Paulo Freire como referência teórica 

significativa para a citada área. 

  

2.1 – Educação Matemática: um campo profissional e científico 

Destacaremos nesta seção o surgimento da Educação Matemática no 

contexto internacional com base nos estudos realizados por Kilpatrick (1992)7, 

ao considerar três fatos determinantes para o surgimento da EM como campo 

profissional e científico. O primeiro relacionado à preocupação dos próprios 

matemáticos e professores de matemática sobre a qualidade da divulgação e 

socialização das ideias matemáticas para as novas gerações.  O segundo é 

atribuído a inciativa das universidades europeias ao promoverem a formação 

de professores secundários no final do século XIX. O terceiro e último fato 

relaciona-se aos estudos psicológicos desenvolvidos por americanos e europeus 

que abordavam como as crianças aprendiam matemática. 

Ainda em nível internacional, a pesquisa em Educação Matemática elevou-

se de forma significativa com o Movimento da Matemática Moderna. Com efeito, 

este Movimento impulsionou pesquisas na referida área, direcionando as 

investigações sobre os estudos  relacionados a renovação do currículo  escolar 

                                                           
7 Citado em Fiorentini e Lorenzato (2012). 
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de Matemática. Esse movimento,  motivado durante a Guerra Fria entre Estados 

Unidos e Rússia, representou uma resposta, após a 2ª guerra mundial, à 

defasagem entre o progresso científico-tecnológico e o currículo da escola 

vigente. No entanto, essa visão é considerada simplista (MOON, 1986; 

GUIMARÃES, 2007). Estes autores ressaltam que as bases da reforma da 

Matemática Moderna se desenvolveram em paralelo na Europa e nos EUA8 

após o período pós-guerra.  

É nesse período que surgem os primeiros programas de mestrado e 

doutorado em Educação Matemática nos Estados Unidos e, segundo Kilpatrick 

(1992), foram produzidos muitos estudos na área com uma concentração maior 

nos Estados Unidos. No Brasil, o Movimento da Matemática Moderna influenciou 

o surgimento da área de estudo em Educação Matemática, mais precisamente 

no período de 1970 e durante a década de 1980. É nesse período que ocorre a 

criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e os primeiros 

cursos pós-graduação em Educação Matemática (FIORENTINI; LORENZATO, 

2012). 

Ressaltamos ideias complementares sobre o Movimento da Matemática 

Moderna, organizado pela OECE (Organização Europeia de Cooperação 

Econômica), representou importante movimento visando à modernização do 

currículo de Matemática.  Com início em muitos países da Europa, ocorreu em 

1959, no Cercle Culturel de Royaumont, em Asnières-sur-Oise, França, um evento 

que ficou conhecido como o Seminário de Royaumont, perdurando por duas 

semanas e reunindo mais de 50 delegados de 18 países, todos europeus com 

exceção dos EUA. O referido evento pode ser considerado a realização mais 

simbólica de todo movimento reformador, ganhando repercussão internacional, 

além de ser uma das mais conhecidas na história da evolução curricular recente 

do Ensino de Matemática (MOON, 1986; GUIMARÃES, 2007). Nesse mesmo 

intento, o referido movimento influenciou também o Brasil nos propósitos de 

                                                           
8 Nesse caso os “americanos viram em Royaumont como uma oportunidade para aprender 
sobre os desenvolvimentos europeus”. (MOON, 1986, p. 46). 
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mudança tanto no campo curricular, quanto dos métodos para o ensino de 

Matemática (PINTO, 2005). 

Kilpatrick tem se debruçado em discussões sobre a amplitude do campo 

da Educação Matemática. Na concepção deste autor, o termo Educação Matemática 

torna-se mais amplo ao contemplar tanto a área de estudos e pesquisas, quanto 

atividades mais próximas ao próprio ensino de Matemática. Para Kilpatrick 

(1996) a Educação Matemática é vista como um campo profissional e acadêmico 

devido a uma profissionalização crescente do ensino da Matemática, além do 

reconhecimento de professores da Educação Matemática como profissionais em 

diversas universidades em vários países. O autor salienta também o surgimento 

de uma comunidade internacional de pesquisadores com formação em Educação 

Matemática que promovem encontros, publicam trabalhos em periódicos, 

criticam pesquisas e procuram manter uma consciência de pesquisa. 

 Schubring (1999) considera que a Educação Matemática é tanto um campo 

profissional quanto científico. Nesse sentido, Kilpatrick ao perceber uma 

relação entre esses aspectos afirma: 

O lado científico não pode se desenvolver muito além, a menos que 
ele seja, de alguma forma, aplicado à prática profissional, e o 
desenvolvimento profissional requer o conhecimento especializado, 
que somente a investigação científica pode oferecer. (KILPATRICK, 
1996, p.112). 
 

 Após os anos 60, com a ocorrência da profissionalização crescente na 

formação de professores, o campo da Educação Matemática começa em muitos 

países a alcançar o status profissional. Nos departamentos, cursos específicos 

emergiam os quais, além de tratamento de técnicas e de métodos, passavam a 

ser consideradas de forma integrada teoria, pesquisa e a prática. Esse autor 

ainda afirma que “à medida que a Educação Matemática se tornou mais 

profissional ela se tornou mais científica (...).” (KILPATRICK, 1996, p. 113). 

Kilpatrick e Sierspinska (1997), ao organizarem o livro “Mathematics 

educations as a research domain:  a search for identity” (Educação Matemática como 

domínio de investigação: uma busca de identidade), em um estudo da  – 

Comissão Internacional de Instrução Matemática descrevem algumas discussões de 

vários pesquisadores de diversos países na busca para definição sobre a região 



 

 

- 24 - 
 

de inquérito deste campo. Algumas perguntas emergiram tais como: “o que é 

pesquisa em Educação Matemática”? E o que significa ser um pesquisador em 

Educação Matemática? Os referidos autores assinalam que no contexto 

internacional havia uma busca incessante pela definição da  região de inquérito 

dessa área.   

Kilpatrick (1996; 1998) considera a Educação Matemática como uma 

Ciência que apresenta uma forte ligação com as Ciências Humanas por 

estabelecer conexões  com outras áreas do conhecimento como Sociologia, 

Antropologia, Filosofia e Psicologia. Reforçando ainda mais tal argumento, o 

campo da Educação Matemática apresenta características acadêmicas e de 

pesquisa. Neste sentido, Kilpatrick afirma o seguinte: a “Educação Matemática 

é uma matéria universitária e uma profissão. É um campo de academicismo, 

pesquisa e prática. Mais do que meramente artesanato ou tecnologia ele tem 

aspectos de arte e Ciências”. (KILPATRICK, 1996, p.119). 

 

2.2 – Pesquisa educacional e estudos do tipo Estado da Arte 

No Brasil, estudos do tipo “estado do conhecimento” ou “estado da arte” 

ganharam espaço no âmbito da pesquisa educacional devido as suas 

características de inventariar e mapear uma determinada área e/ou tema de 

interesse, ou ainda por ressaltarem nas pesquisas já desenvolvidas os aspectos 

teóricos e metodológicos com base na análise de artigos, teses de doutorado e 

dissertações de mestrado (FERREIRA, 2002). Pesquisas desenvolvidas com esse 

escopo são demarcadas pelo seu caráter bibliográfico denotando “o desafio de 

mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento.” (FERREIRA, 2002, p. 258).  

Trabalhos do tipo “Estado da Arte” são úteis  para que conheçamos 

detalhes sobre  a produção acadêmica. Para exemplificar, citamos como 

referência os seguintes trabalhos: Alfabetização no Brasil – o estado do 

conhecimento (SOARES, 1989); Pesquisa em leitura: um estudo dos resumos e 

dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no Brasil, 1980 a 1985 
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(FERREIRA, 1999); Estado da arte da formação de professores no Brasil 

(ANDRÉ et al., 1999); Estado da arte da pesquisa acadêmica sobre Ensino de 

Ciências no Brasil (MEGID NETO, 1999); Pesquisa em ensino de Biologia no 

Brasil: um estudo baseado em dissertações e teses  (TEIXEIRA, 2008). Entre os  

trabalhos do tipo “Estado da Arte” mais especificamente ligados à área de 

Educação Matemática temos como referências os trabalhos de Fiorentini (1994); 

Melo (2006); Cedro, Couto e Hizin (2006) e Biembengut (2009), dentre outros os 

quais serão descritos com mais detalhes na próxima seção.  

Esse mapeamento de trabalhos é relevante por mostrar para os 

interessados  quais as tendências existentes em cada área, as temáticas 

exploradas nas investigações, as características das pesquisas em um 

determinado momento. Assim, trabalhos caracterizados por realizar 

levantamentos e/ou mapeamentos de um tema específico ou de uma 

determinada área de conhecimento se enquadram nos estudos do tipo “estado 

da arte” ou “estado do conhecimento”. 

Para melhor compreender essa modalidade de estudo recorremos a 

autores que já realizaram esse tipo de trabalho. Um exemplo é a tese de 

doutorado realizada por Fiorentini (1994). O autor aponta que o objetivo do 

“estado da arte” é inventariar, sistematizar e avaliar a produção científica numa 

determinada área de conhecimento. Ele fez isso ao descrever o estado da arte da 

pesquisa acadêmica brasileira em Educação Matemática entre as décadas de 

1970 a 1990. 

De acordo com André e colaboradores (1999) são trabalhos de revisão de 

literatura, incluindo os estudos do tipo Estado da Arte, estado do conhecimento 

ou “reconciliação integrativa”. Esses tipos de trabalhos consistem num balanço 

do conhecimento, baseado na análise comparativa de vários trabalhos sobre 

uma determinada temática. 

Para Ferreira (2002) a pesquisa intitulada “Estado da Arte” tem caráter 

bibliográfico. A referida autora aponta que trabalhos com essas características: 

(...) parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma 
certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, 
tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados 



 

 

- 26 - 
 

e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em 
que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, 
teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 
anais de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 258). 

Esses trabalhos enfrentam como desafio o mapeamento e a discussão de 

certa produção acadêmica com base na análise de teses de doutorado e 

dissertações de mestrado (FERREIRA, 2002). Nesse mesmo intento, Bicudo e 

Paulo (2011) consideram que esse tipo de pesquisa é relevante por fornecer uma 

primeira aproximação a uma determinada área de pesquisa ou a um tema 

específico. Apesar da notável importância da realização desse tipo de estudo, 

parece haver escassez de investigações com o intento de mapear uma 

determinada produção acadêmica. A esse respeito Megid Neto (1999)  aponta 

que a falta de trabalhos do tipo descritivo e analítico sobre uma determinada 

produção ou a uma determinada área do conhecimento, dificulta a percepção 

das lacunas,  potencialidades e a projeção de estudos nessas áreas. 

Para Teixeira (2008), com base nos estudos de Megid Neto e Pacheco 

(2001), Haddad (2002) e Soares (2006), este tipo de pesquisa apresenta-se como 

um campo de estudo que examina, num recorte temporal definido, as 

características da evolução histórica, os movimentos do campo de pesquisa, 

revelando continuidades e mudanças de rumo, as tendências temáticas e 

metodológicas, os principais resultados das investigações, problemas e 

limitações, as lacunas e áreas não exploradas, detectando vazios e silêncios da 

produção e, indicando novos caminhos de pesquisa, dentre muitos outros 

aspectos que devem ser objeto de análise em relação à produção acadêmica em 

uma determinada área de pesquisa.  

Na concepção de  Soares (2006) “trata-se de uma pesquisa sobre pesquisas: 

uma metapesquisa ou, considerando que ela busca articular os resultados de 

diferentes trabalhos, uma pesquisa integrativa.” (SOARES, 2006, p. 399, grifo da 

autora).  

Perquirindo sobre esses estudos recorremos a Soares e Maciel (2000). As 

autoras  ressaltam que esses trabalhos são recentes no Brasil e de grande 

importância, pois pesquisas desse tipo é que podem conduzir à plena 
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compreensão do estado atingido pelos conhecimentos a respeito de 

determinado tema – sua amplitude, tendências teóricas e vertentes 

metodológicas. Justificando ainda mais a necessidade de trabalhos com essas 

características Soares e Maciel (2000) afirmam: 

Essa compreensão do estado do conhecimento sobre um tema, em 
determinado momento, é necessária no processo de evolução da 
ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de 
informações e resultados já obtidos, ordenação que permita a 
indicação das possibilidades de integração de diferentes perspectivas, 
aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou 
contradições, e a determinação de lacunas ou vieses. (SOARES; 
MACIEL, 2000, p. 4). 

Para Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer (2004) trabalhos balizados por 

estudos do tipo “Estado da Arte” fornecem referências para os diversos 

pesquisadores, de acordo com seu interesse, situando-lhes e fornecendo-lhes 

um panorama geral de uma determinada área de conhecimento. Desta forma, o 

pesquisador deve-se mostrar familiarizado com o estado atual do conhecimento 

sobre a temática que deseja focalizar em seus próprios estudos, de modo que ele 

possa de alguma forma, inserir sua pesquisa no processo de produção coletiva 

do conhecimento (ALVES- MAZZOTTI, 2006). 

Considerando mais especificamente o campo da Educação Matemática, 

entendemos que é importante compreender e caracterizar as tendências que 

marcam essas pesquisas, principalmente para refletirmos sobre a pesquisa 

realizada nessa área aqui no país (BICUDO; PAULO, 2011).  

Na próxima seção, apresentaremos uma revisão de trabalhos realizados 

na área de Educação Matemática referentes aos mapeamentos que podem ser 

caracterizados como estudos do tipo “Estado da Arte”. 

 

2.3 - Revisão de literatura sobre estudos de levantamento da produção 
acadêmica e científica na área de Educação Matemática 

Nesta seção faremos uma incursão sobre a produção acadêmica 

relacionada à Educação Matemática  para identificar trabalhos na forma de 

dissertações e teses que realizaram estudos do tipo estado da arte sobre a 

produção acadêmica e/ou científica nessa área. 
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No campo da Educação Matemática, um trabalho mais sistemático já 

desenvolvido, buscando descrever a produção de trabalhos com características 

de “pesquisas” no formato de dissertações de mestrado e teses de doutorado foi 

a investigação de Fiorentini (1994), já mencionada no âmbito deste texto de 

dissertação. O autor, inventariou, descreveu e avaliou a pesquisa em Educação 

Matemática, construindo uma análise das tendências temáticas e teórico-

metodológicas, além de realizar indagações para melhor compreendermos a 

referida área de estudo, tendo como base também os pesquisadores e 

orientadores desses estudos e os  programas onde os trabalhos foram 

defendidos. O trabalho descreveu uma produção situada historicamente em 

dois momentos: i) antes da década de 1970; ii) nas décadas de 1970 a 1980; 

perfazendo um total de 204 DTs concernentes a Educação Matemática produzidas 

no âmbito dos cursos de pós-graduação no país (FIORENTINI, 1994). 

Como resultado de sua pesquisa, considera que o campo da Educação 

Matemática brasileira passou por três estágios distintos e viveria agora uma 

quarta fase. A fase inicial, antes da década de 1970, é considerada a fase de 

gestação; a década de 1970 marca o nascimento do campo profissional. A 

terceira fase, década de 1980, é relativa à fase do surgimento e estruturação de 

uma comunidade nacional de educadores matemáticos. Por fim, a fase relativa à 

década de 1990 marca o surgimento de uma comunidade científica de 

pesquisadores na área. 

Em estudo anterior, Fiorentini (1988) realizou um levantamento de 

trabalhos os quais discutiam as tendências epistemológicas e metodológicas9 

com base nas abordagens encontradas no trabalho realizado por Gamboa 

(1987)10.  

                                                           
9 Monografia apresentada para o II Encontro Nacional de Educação Matemática, em Maringá. 

Título: Tendências epistemológicas e metodológicas de pesquisa acadêmica em educação 

matemática no Brasil. Maringá: II ENEM, 1988, 24p. Citado em Fiorentini (1994). 
10 Gamboa, em sua tese de doutorado, classifica e analisa, a partir das abordagens 
metodológicas a problemática epistemológica das 500 DTs aprovadas em cursos de Pós-
Graduação em Educação do Estado de São Paulo (1971-1984). O autor utiliza como categorias 
metodológicas para a análise das DTs os seguintes itens: i) empírico- analítica, ii) 
fenomenologica-hermenêutica e, iii) crítico-dialética.  
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Em vista da incipiência de pesquisas de cunho descritivo e analítico no 

campo da Educação Matemática, os trabalhos de Fiorentini podem ser 

considerados como referências para um estudo histórico, analítico e 

sistematizado sobre a produção brasileira neste campo. Trabalhos anteriores ao 

de Fiorentini (1994)11, como por exemplo, Castro (1978), Geraldi (1980), 

D‟Ambrósio (1984) e Fiorentini (1988),  também trataram parcialmente sobre as 

questões relacionadas às tendências epistemológicas e metodológicas. Carvalho 

(1994), em artigo publicado no periódico Em Aberto, também procura mostrar 

como se estruturou a área de Educação Matemática no Brasil, inserindo este 

campo de investigação no processo de desenvolvimento e da renovação de todo 

ensino de Ciências em nosso país.   

O trabalho de Castro (1978) trata da produção e da comunicação de 

pesquisas relativas ao ensino de matemática e ciências. De acordo com 

Fiorentini (1994), a autora não realizou um estudo analítico ou histórico sobre 

essa produção. Ela se preocupou em denunciar o problema da comunicação e 

da circulação dessas investigações. Além disso, afirma que era mais fácil aos 

educadores ou pesquisadores em ensino de ciências e matemática recorrerem às 

publicações ou produções estrangeiras que àquelas produzidas no Brasil. Após 

realizar um levantamento em várias instituições, catálogos  e banco de teses, 

encontrou 12 DTs e mais dois trabalhos de pesquisa em Educação Matemática. A 

partir desse levantamento, Castro verifica que esses estudos tinham circulação 

restrita a pequenos grupos e, normalmente, escondiam-se nas estantes de seus 

autores ou das instituições em que foram produzidos. 

 Geraldi (1980) selecionou inicialmente 17 dissertações de mestrado e 

quatro teses de doutorado versando sobre o ensino de matemática no Brasil até 

1979. No entanto, analisou apenas dois trabalhos os quais versavam sobre 

propostas metodológicas para o ensino da matemática de 5ª a 8ª série do 1º grau 

(atualmente Ensino Fundamental II). A autora, nesta investigação, tratou do 

problema da defasagem entre as pesquisas  (propostas ou mesmo teorias) sobre 

                                                           
11

 Os trabalhos de Castro (1978), Geraldi (1980), D‟Ambrósio (1984) e Fiorentini (1988) foram 
citados no trabalho de Fiorentini (1994).  
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o ensino-aprendizagem da Matemática, buscando conhecer o que realmente 

ocorre nas escolas brasileiras, mencionando desde as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos até às condições reais para o trabalho dos docentes. 

A autora denomina  de “reformistas” as propostas que apresentavam a 

defasagem de aprendizagem e denomina de “radicais” aquelas que  buscam 

enfrentar os problemas reais da escola. Após a análise, a autora conclui o 

trabalho classificando ambos os trabalhos em “reformistas” com alguns núcleos 

“radicais”.  

O terceiro trabalho12, coordenado pelo Prof. Ubiratan D‟Ambrósio, reúne 

uma coletânea de artigos atinentes às dissertações de egressos do Mestrado em 

Ensino de Ciências e Matemática desenvolvido pelo IMECC/UNICAMP13 em 

convênio com MEC/PREMEN/OEA14.  

Agora questionamos:  atualmente, há pesquisas que se debruçam sobre a 

análise da produção referente ao campo da Educação Matemática? Se há, quais 

são as temáticas de interesse para esses autores?  

Para responder tal questionamento, agora, passamos a descrever mais 

especificamente os trabalhos referentes ao campo da Educação Matemática 

expressos na forma de dissertações e teses produzidas nos programas de pós-

graduação do país. Primeiro, realizamos uma busca no site da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), em seu banco de 

teses (BT-CAPES)15, que contém os resumos das DTs defendidas em programas 

brasileiros. Fizemos a consulta com ajuda dos seguintes descritores ou palavras-

chave: i) Estado da Arte;  Educação Matemática; ii) Estado da Arte; Ensino de 

Matemática. 

De forma geral, encontramos 12 dissertações de mestrado acadêmico, 

uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado profissional. 

                                                           
12

 D‟AMBRÓSIO, U (Coord). O ensino de Ciências e Matemática  na América Latina. Campinas: 
Papirus, 1984. 
13 Entre 1975 e 1984 , foi criado um dos  primeiros cursos de mestrado na área de Ensino de 
Ciências e Matemática. Isso aconteceu junto ao Instituto de Matemática,  Estatística e Computação 
Científica da Universidade Estadual de Campinas (MELO, 2006; TEIXEIRA, 2008). 
14 Ministério da Educação/ Programa de Extensão e Melhoria do Ensino/ Organização dos 
Estados Americanos. 
15 Disponível em <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses> 
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Começaremos, agora, a descrever esses trabalhos destacando informações sobre 

as seguintes categorias: titulação, ano, autor, objetivos, amostra e período. Para 

sintetizar as informações básicas encontradas sobre essas DTs, apresentaremos 

abaixo o seguinte quadro com os descritores acima mencionados. 
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Quadro 1 -  Dissertações e Teses  que apresentam como objetivo o mapeamento de trabalhos no âmbito da Educação Matemática no Brasil. 

Tipo 
Trabalho 

Ano Autor Título Objetivo 
Material 

Analisado 
Período de Análise 

DM 2000 
MARCOS 
ROBERTO 

CELESTINO 

Ensino–aprendizagem da Álgebra Linear: as 
pesquisas brasileiras na década de 90 

Coleta e apresenta  pesquisas brasileiras sobre o 
ensino-aprendizagem da álgebra linear na década de 

1990 

DTs, artigos de 
periódicos e 

trabalhos 
publicados em 

anais  

1989-1999 

DM 2003 
BENEDITO 

AFONSO PINTO 
JUNHO 

Panorama das dissertações de Educação 
Matemática sobre o Ensino Superior  da PUC–

SP  de 1994 a 2000 

Realiza mapeamento de pesquisas produzidas no 
Programa de Pós-graduados em Educação 

Matemática da PUC- SP que tratam do Ensino 
Superior na década de 1990 

DM 1994 -2000 

DM 2003 
ELIANE 

ALCÂNTARA 
OLIVEIRA  

A Educação Matemática e Ensino Médio: um 
panorama das pesquisas  produzidas  na 

PUC/SP 

Descreve, analisa  e categoriza pesquisas produzidas 
no Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática que versam sobre o Ensino Médio 

DM 1994-2000 

DM 2003 

LUCIANE 
MACIEL XAVIER 

DE OLIVEIRA 
PEREIRA 

A Educação Matemática e Ensino 
Fundamental:  um panorama das pesquisas 

produzidas na PUC/SP nos anos 1994 a 1997 

Mapea pesquisas referentes ao Ensino Fundamental 
desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação em 

Educação Matemática 
DM 1994-1997 

DM 2005 
ANDRÉIA 
LUNKES 

CONRADO 

A pesquisa brasileira em etnomatemática: 
desenvolvimento, perspectivas, desafios 

Mapea a produção científica brasileira em 
etnomatemática para identificar as principais 

temáticas, perspectivas, convergências e 
distanciamentos 

DTs 1990-2003 

DM 2006 
MARISOL VIEIRA 

MELO 

Três décadas de pesquisa em Educação 
Matemática na Unicamp: um estudo histórico  

de  teses e dissertações 

Resgata e descreve historicamente, com aproximação 
de estudo do tipo “estado da arte”, a constituição e o 

movimento da pesquisa acadêmica em Educação 
Matemática na Unicamp 

DTs 1976-2003 

DM 2008 
DANIELA ALVES 

SOARES 

Educação Matemática Crítica: Contribuições 
para o debate Teórico e seus Reflexos nos 

Trabalhos Acadêmicos 

Realiza um estado da arte dos trabalhos brasileiros  
em Educação Matemática Crítica  

DTs 2000-2006 

DM 2008 
MARCOS JOSÉ 

ARDENGUI 

Ensino-aprendizagem do conceito de função: 
pesquisas realizadas no período de 1970 a 2005 

no Brasil 

Realiza uma investigação do tipo “estado da arte” 
para compreender as dificuldades de alunos sobre o 

conceito de função 

DTs, 2 artigos 
internacionais e 
um capítulo de 

livro 

1970-2005 

DM 2009 
AMÁLIA MARIA 
ZAMARRENHO 

BRUNO 

As contribuições do estágio supervisionado em 
Matemática para a construção de saberes 

docentes: uma análise das produções 
acadêmicas no período de 2002 a 2007 

(1) Identifica as tendências teórico-metodológicas 
utilizadas pelos pesquisadores que tomaram como 
foco de suas investigações o estágio supervisionado 

em Matemática; (2) identifica e analisa como o 
construto dos saberes docentes foi abordado nas 
pesquisas; (3) analisa as contribuições do estágio 

supervisionado para a constituição de um repertório 

DTs 2002-2007 
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Legenda: DM (Dissertação de Mestrado); TD (Tese de Doutorado); Dissertação de Mestrado Profissional (DMP). 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

de saberes docentes por futuros professores de 
Matemática presentes nas DTs produzidas no 

período de 2002 e 2007. 

DM 2009 GLÁUCIA PINTO 

Tecnologia no ensino e aprendizagem da 
álgebra: análise das dissertações produzidas 

no Programa de Pós-Graduados em Educação 
Matemática da PUC- SP de 1994 até 2007 

Analisa as dissertações com objetivo de verificar 
quais vantagens e desvantagens da utilização de 
novas tecnologias (computadores, calculadoras e 

objetos robóticos) para o ensino e aprendizagem de 
Álgebra 

DM 1994-2007 

DM 2009 
KELLY CRISTINA 

ROSA 

Ambientes Computacionais no contexto da 
Geometria: panorama das teses e dissertações 

do Programa de Educação Matemática da 
PUC-SP de 1994 a 2007. 

Apresenta um estudo do panorama das dissertações 
e teses em Educação Matemática que versam sobre o 
uso de ambientes computacionais como ferramenta 

no contexto da Geometria na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo no período de 1994 a 2007 

DTs 1994-2007 

DM 2010 
GRAZIELA 

BALDESSAR 
POLLA 

As pesquisas sobre ensino e aprendizagem de 
álgebra nos anos finais do Ensino 

Fundamental: 
panorama de 10 anos da pesquisa brasileira 

pós PCN 

Aponta e analisa historicamente, as temáticas 
presentes  em DTs em ensino-aprendizagem de 
álgebra nos anos finais do ensino fundamental. 

DTs 1998 a 2007 

DMP 2010 
SILVERIO 

DOMINGUES 
RIBEIRO 

As pesquisas sobre o ensino da estatística e da 
probabilidade no período de 2000 a 2008 

Realiza levantamento da produção acadêmica 
 referente aos trabalhos relacionados com a 
problemática do ensino da Estatística e da 

Probabilidade 
 

DTs 2000-2008 

TD 2011 
VLADEMIR 

MARIM 

Formação Continuada do Professor que ensina 
Matemática nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: um estudo a partir da produção 
acadêmico-científica brasileira (2003 -2007) 

Analisa as principais contribuições de produções 
acadêmico-científicas brasileiras para compreender a 

realidade da formação continuada dos professores 
das séries iniciais do Ensino Fundamental . 

DTs 2003-2007 



 

 

 

- 34 - 
 

Além das dissertações e teses descritas resumidamente no Quadro 1, 

outros trabalhos, por exemplo, publicados na forma de artigos, também 

procuram descrever e analisar o campo da Educação Matemática. Retomamos 

aqui os autores Nacarato et al. (2005); Cedro, Couto e Hizim (2006); 

Biembengut (2009), Bicudo e Paulo (2011) citados no texto introdutório 

desta dissertação para melhor descrevê-los.  

Nacarato e colaboradores (2005) apresentaram trabalho no GT-19 da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – (ANPED), com 

objetivo de trazer subsídios para o debate teórico-metodológico da 

produção da pesquisa em Educação Matemática. Os autores identificaram 

entre os anos de 1998 a 2004 um total de 80 trabalhos em consulta aos Livros 

de Resumos, Anais, CD-ROM, além do site da referida associação. Os 

pesquisadores ficharam cada trabalho, destacando os seguintes aspectos: 

problemática de investigação, procedimentos de coleta e análise de dados. 

A partir deste trabalho conseguiram identificar cinco modalidades: i) 

estudos e ensaios teóricos; ii) estudos histórico-bibliográficos; iii) estudos 

quase-experimentais; iv) estudos naturalistas ou de campo; v) pesquisas 

exploratórias ou diagnósticas. De acordo com essas categorias, os autores 

passaram a descrever sua compreensão de cada categoria e sobre o que os 

trabalhos versavam. 

O trabalho de Cedro, Couto e Hizim (2006) traz um mapeamento da 

produção científica em Educação Matemática de Intituições de Educação 

Superior (IES) localizadas no Estado de Goiás entre 1990 e 2004. Eles 

identificaram 12 trabalhos os quais foram descritos e analisados. Os 

trabalhos encontrados foram classificados de acordo com cinco categorias: 

concepções e visões sobre a Matemática e o Ensino da Matemática; História 

da Matemática e a História do Ensino da Matemática; Didática e Ensino da 

Matemática; Formação de Professores e Tecnologias da Informação e da 

Comunicação; e a Educação Matemática. Por meio do panorama 

apresentado, os autores mostram a baixa produtividade da produção 
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científica realizada nas instituições de ensino superior situadas em Goiás 

em relação à produção nacional. 

Biembengut (2009) apresentou parte do mapeamento de ações 

pedagógicas baseadas em Modelagem Matemática na educação brasileira. A 

autora, ao realizar o mapeamento, descreveu e organizou os documentos e 

informações para análise de dados. Foram identificados 288 trabalhos 

acadêmicos (teses, dissertações e monografias), 836 artigos e 112 cursos de 

licenciatura que têm a disciplina de modelagem ou que abordam algo em 

torno dessa temática. Para a referida autora a investigação representa um 

mapa das produções atinentes ao movimento da Modelagem Matemática16 

que, para Biembengut (2011), é o processo que envolve a obtenção de um 

modelo17. Para a referida autora a Modelagem Matemática também pode 

ser considerada uma arte, pois ao formular um modelo, busca-se resolver e 

elaborar  expressões que valham para uma solução particular e, além disso, 

posteriormente, sirvam como aporte para outras aplicações e teorias 

(BIEMBENGUT, 2011). Assim, este movimento iniciado há três décadas, 

inaugurou novo caminho para promover conhecimentos, novas formas de 

transmitir experiências e novas concepções matemáticas, multiplicando-se 

de forma profícua. 

Bicudo e Paulo (2011) trazem uma meta-interpretação da pesquisa 

em Educação Matemática no Brasil a partir da análise dos trabalhos 

apresentados no Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática 

(III SIPEM) ocorrido no Brasil, em 2006. As interrogações que conduziram 

esta investigação foram baseadas nas seguintes perguntas a respeito da 

Educação Matemática efetuada no país: “Que pesquisa é essa? Quais suas 

características? Que tendências podem ser delineadas, em termos de temas 
                                                           
16 Existem outras concepções sobre a Modelagem Matemática dentro da área de pesquisa 
em Educação Matemática. Por exemplo, Carvalho (1994) considera que a modelagem tenta 
descrever situações mais ou menos complexas em termos matemáticos, ou seja, busca-se a 
matematização de uma situação-problema. Bassanezi (2011) considera que Modelagem 
Matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos 
matemáticos. 
17 Bassanezi (2011) esclarece que modelo matemático é um conjunto de símbolos e relações 
matemáticas que representam de alguma forma o objeto estudado. Mais detalhes conferir: 
(BASSANEZI, 2011). 
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investigados, sustentação teórica científica, filosófica e procedimentos 

investigativos?”. (BICUDO; PAULO, 2011, p. 254). Para as referidas autoras, 

a pesquisa realizada evidencia que o esboço da pesquisa relativa à Educação 

Matemática no Brasil está claramente configurado, buscando estabelecer os 

diversos  modos de conceber e de trabalhar a Matemática, além de explicitar 

a concepção de Educação, de Matemática, de Sociedade, de Cultura, de 

Ensino, de História e de Educação Matemática. 

Assim, com a descrição desses trabalhos, que em conjunto, 

apresentam um panorama do campo de investigação em Educação 

Matemática, temos algumas indicações sobre o que as pesquisas nessa área 

estão priorizando. Esses trabalhos ajudam a descrever e identificar 

tendências temáticas, estudar um tema mais particular, ou realizar um 

estudo histórico quanto à trajetória de alguns campos específicos como é o 

caso da trajetória da Modelagem Matemática, descrita por Biembengut 

(2009).  

Tendo em vista a descrição dos trabalhos acima apresentados, que se 

aproximam de estudos do tipo “Estado da Arte” em Educação Matemática e 

examinando seus objetivos, não encontramos qualquer trabalho que se 

aproximasse de nossas pretensões de investigação, isto é, analisar o modo 

de apropriação das ideias do educador Paulo Freire presentes nas pesquisas 

desenvolvidas em Educação Matemática.  

 

2.4 - Paulo Freire: uma referência teórica para as pesquisas em Educação 
Matemática 

Nesta seção descrevemos alguns aspectos históricos da trajetória de 

vida de Paulo Freire, assim como discutir conceitos centrais que marcam 

seu pensamento e obra, principalmente em relação às questões educativas. 

Para tanto, utilizamos tanto as obras principais de Paulo Freire, quantos os 

trabalhos organizados por alguns dos seus interlocutores como Moacir 

Gadotti, Ana Maria Freire e Carlos Alberto Torres.  
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Paulo Freire, filho de Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire, 

nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife/PE. Concluiu seus estudos 

primários em Jaboatão, ingressando no ensino secundário no Colégio 14 de 

Julho. Após completar os sete anos de estudos – curso fundamental e pré-

jurídico, aos 22 anos, ingressou na Faculdade de Direito da cidade do 

Recife. 

Adquiriu experiência como docente onde estudou e foi diretor do 

setor de Educação e Cultura e Indústria do SESI (Serviço Social da 

Indústria) em Recife-PE. Nesse momento, estabeleceu contato com a 

educação de adultos/trabalhadores e, a partir daí, passou a concentrar suas 

atenções nas questões educacionais, em especial, nos problemas relativos à 

alfabetização.  Ocupou o cargo de diretor do SESI de 1947 a 1954 e foi 

superintendente da mesma Instituição de 1954 a 1957. 

Suas primeiras experiências como docente de nível superior 

aconteceram ao lecionar Filosofia da Educação na Escola de Serviço Social. 

No ano de 1959 concorreu ao provimento da cadeira de História e Filosofia 

da antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco ao defender a tese 

“Educação e atualidade brasileira” (BEISIEGEL, 2010). Embora não 

indicado,  obteve o título de Doutor18 em Filosofia e História da Educação 

por participar do concurso que lhe possibilitou a nomeação para o cargo de 

professor efetivo de Filosofia e História da Educação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Recife. A sua tese de doutorado 

apresentava algumas ideias relacionadas à escola democrática, à 

centralidade do ensino no educando e aos problemas da comunidade. 

Também tinha a preocupação em promover nos alunos a passagem da 

consciência mágica e ingênua para a chamada consciência crítica (FREIRE, 

A. M. A, 1996). Mais tarde sua tese, com alguns retoques daria origem, em 

1967, à publicação do livro com o título Educação como Prática da Liberdade 

(FREIRE, 2011b). 

                                                           
18 Obteve o título de doutorado pela Escola de Belas Artes de Pernambuco. 
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Na década de 1950, devido aos anseios da sociedade, inclinados para 

mudança, reflexão e mobilização, Freire não se acomodou com a arcaica 

estrutura autoritária, discriminatória e elitista vigente no Brasil. Foi um dos 

intelectuais a mostrar indignação contra a pobreza, as injustiças sociais e 

assim foi se tornando, desde aquele período, o pedagogo da indignação 

(FREIRE, A. M. A, 1996). 

Paulo Freire também atuou como membro do Conselho Consultivo de 

Educação de Recife com outros integrantes, sendo nomeado pelo prefeito 

Pelópidas Silveira, através do Decreto nº. 1.555, de 09/08/1956. Freire foi 

também um dos “Conselheiros Pioneiros” do Conselho Estadual de Educação 

de Pernambuco. Esses conselheiros, inicialmente com 15 integrantes, foram 

escolhidos pelo governador Miguel Arraes por serem pessoas com 

conhecimento e experiência na área da educação e cultura19. Firmou-se 

como progressista a partir da autoria do relatório intitulado “A Educação 

de adultos e as populações marginais: o problema dos Mocambos”, 

apresentado no II Congresso Nacional de Educação de Adultos, em julho de 

1950, no Rio de Janeiro. Com a apresentação de uma filosofia da educação 

renovadora, ele propôs no seu relatório que a educação de adultos nas 

regiões dos Mocambos existentes no Estado de Pernambuco teria que se 

fundamentar na consciência da realidade vivida pelos educandos. Além do 

mais, considerava que somente se faria um trabalho educativo para a 

democracia se o processo de alfabetização de adultos não fosse “sobre” o 

homem, denotando um tom vertical e “para” o homem, com significado 

assistencialista; mas “com” o homem (FREIRE, 2011b). Com essa visão, 

propôs uma educação de adultos que estimulasse a colaboração, a decisão, 

a participação e a responsabilidade social e política (FREIRE, A. M. A., 

1996). 

                                                           
19 Eles tomaram posse em novembro de 1963 e, conforme a lei estadual preconizada pelo 
artigo n. 10  da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 4.024/61, foram 
responsáveis pela elaboração do Primeiro Regimento do Conselho, o qual foi aprovado 
pelo mesmo governador que os escolheu através do Decreto n. 928, de 03 de março de 
1964, publicado no Diário Oficial, em 06 de março subsequente (FREIRE, A. M. A., 1996). 
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Paulo Freire apontava soluções para o Brasil visando à superação das 

condições vigentes no país através de uma concepção mais ampla e 

progressista: a educação como ato político. Esta natureza política vale 

salientar, além das preocupações pedagógicas, técnicas e didáticas, 

demonstrava preocupação tanto em questões  teóricas quanto na sua práxis 

educativa (FREIRE, A. M. A., 1996).  

Pela sua práxis vivida estava compondo a Pedagogia do Oprimido que 

tinha uma relação com o saber popular e sua linguagem, respeitando o 

concreto das pessoas e o seu cotidiano. Também apresentava uma proposta 

de superação deste mundo relacionado com a submissão, do silêncio e 

misérias, indicando um mundo de possibilidades (FREIRE, A. M. A., 1996). 

O pensamento de Paulo Freire, como aponta Moacir Gadotti, pode ser 

considerado como uma teoria do conhecimento; e deve ser compreendido 

no contexto em que surgiu – o nordeste brasileiro. Na década de 1960, 

brasileiros viviam sob a cultura do silêncio – analfabeto na concepção de 

Paulo Freire. Viviam nessa cultura do silêncio metade dos 30 milhões de 

brasileiros. Para tanto, propôs um método de alfabetização conhecido como 

Método Paulo Freire. Este método mostra-se como um convite ao 

alfabetizando a sair da apatia e do conformismo e fazer com que ele tenha a 

percepção que também é um construtor de cultura e que pode apreender o 

conceito antropológico de cultura. Ele desejava fazer que o analfabeto, 

considerado o “ser-menos”, pudesse compreender que a situação em que 

vive não é gerada por determinismo divino ou sina, mas sim, por 

determinação do contexto econômico-político-ideológico da sociedade em 

que vive (FREIRE, A. M. A., 1996). 

Para essa percepção, seria necessária a participação dos 

alfabetizandos nos “círculos de cultura” que por meio de diálogo sobre o 

objeto a ser conhecido e sobre a realidade a ser decodificada, respondem às 

questões suscitadas pelo coordenador do grupo, aprofundando suas 

leituras do mundo. Questionamentos como: quê? Por quê? Como? Para 

quê? Por quem? Contra quê? Contra quem? A favor de quem? A favor de 
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quê? – provocavam, assim, nos alfabetizandos a inclinação de suas 

percepções em torno do que é essencial das coisas, da razão delas, de suas 

finalidades, do modo como fazem, etc. (FREIRE, A. M. A., 1996). 

Por estar provocando um processo de conscientização através dos 

questionamentos e por elevar as percepções da massa sobre a sua realidade, 

Paulo Freire, através de sua campanha de alfabetização empreendida 

durante o período do Governo de João Goulart, foi preso e exilado pelo 

golpe militar de 196420 (GADOTTI, 1996). 

Ficou 475 dias na prisão acusado de ser “subversivo21”. Após o 

período de prisão saiu do Brasil, passou alguns dias na Bolívia, depois foi 

para o Chile onde viveu entre 1964 e 1969 e participou de reformas 

conduzidas pelo governo democrata-cristão de Eduardo Frei. De acordo 

com Moacir Gadotti, o momento de Paulo Freire no Chile foi fundamental 

para explicar a consolidação de sua obra e da formação do seu pensamento 

político-pedagógico. Enquanto educadores de esquerda apoiaram a filosofia 

educacional de Freire, os de direita fizeram oposição, acusando-o, em 1968, 

de escrever um livro considerado violento contra a Democracia Cristã. Este 

livro foi “Pedagogia do Oprimido”, publicado em 1970. Devido a este motivo 

Paulo Freire deixa o Chile no ano seguinte (GADOTTI, 1996). 

                                                           
20 Em 31 de março de 1964 eclodiu o movimento civil e militar que logo em seguida 
resultaria na deposição do governo legalmente constituído. Sob o ponto dos vencedores, 
finalmente chegara o momento de pôr ordem na casa, e, no setor que ora interessa 
examinar, uma das primeiras providências constitui eliminar tudo que o governo anterior 
viera fazendo no campo da educação de adultos (BEISIEGEL, 2008 apud BEISIEGEL, 2010, 
p. 76). “Paulo Freire foi exilado pelo golpe militar de 1964, porque a Campanha Nacional 
de Alfabetização no Governo de João Goulart estava conscientizando imensas massas 
populares que incomodavam as elites conservadoras brasileiras (GADOTTI, 1996, p.72). 
21 Paulo Freire foi considerado revolucionário por desenvolver um método de alfabetização 
que visava a conscientização das massas populares. Devido a isso, foi considerado 
“homem de esquerda” conforme a seguinte excerto: “Paulo Freire, já pelas suas ideias, mas 
sobretudo por seus esforços em levá-las à prática e, mais ainda, por tê-las praticado no 
âmbito de uma ação política radical mais ampla, foi repelido e punido por estes defensores 
da “ordem”, pelos setores que nos termos então utilizados acabaram sendo designados 
como a „direita‟ brasileira. E a verdade é que suas ideias e sua atividade há já algum tempo 
somente vinham encontrando aceitação e campo de aplicação entre as denominadas „forças 
da esquerda‟. Foi nestas condições que Paulo Freire sai do Brasil para iniciar nova etapa da 
vida: como um homem de „esquerda‟, afastado do país pelos defensores da „ordem‟ 
democrática (BESIEGEL, 2008 apud BEISIEGEL, 2010, p. 77) 
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Durante a década de 1960 podemos considerar que a sociedade 

brasileira e latino-americana foi o grande laboratório em que o método 

Paulo Freire ficou conhecido. Esse período, marcado por intensas 

mobilizações políticas, foi importante para a consolidação de seu 

pensamento (GADOTTI, 1996).  

Em 1969 e 1970 morou em Cambridge, Massachusetts, lecionando na 

Universidade de Harvard como professor convidado. Logo depois, foi para 

Genebra para ser consultor especial do Departamento de Educação do 

Conselho Mundial de Igrejas22. Durante a sua prestação de serviço ao 

Conselho passou pela África, Ásia, Oceania. Na África, Paulo Freire atuou 

em Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau ajudando o povo a libertar-se do 

colonialismo e dos opressores. Na década de 1970, assessorou esses países 

africanos, auxiliando-os na implantação de seus sistemas de Educação. 

Nesse período escreve “Cartas a Guiné-Bissau” (TORRES, 2003). 

Paulo Freire ganhou seu primeiro passaporte e acaba retornando ao 

Brasil em junho de 1979, sob o clima da anistia política, chegando ao país 

pelo Aeroporto de Viracopos – Campinas/SP (FREIRE, A. M. A., 1996). 

Ainda conforme Ana Maria Araújo Freire foi em junho de 1980 que Freire 

definitivamente se (re)integrou ao seu país e ao seu povo. Devido às 

condições políticas complicadas que o impediram de retornar para Recife, 

ele se direcionou para São Paulo, onde trabalhou na PUC-SP. 

No Brasil, Paulo Freire lecionou em algumas instituições de nível 

superior como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

                                                           
22 O Conselho Mundial das Igrejas (CMI) com sede em Genebra, Suiça, agrega cerca de 400 
milhões de cristãos de mais de 300 igrejas, denominações e comunidades de igrejas em 
mais de 100 países.(...)As igrejas-membros são chamadas a proclamar a unidade visível da 
igreja sob uma só fé e uma só unidade eucarística, promoção de programas de combate à 
violência, à quebra de preconceitos e discriminações de toda ordem, à busca da justiça e 
dos direitos humanos e à luta pela integridade da criação, a renovação constante da 
unidade, do culto, da missão e do serviço. Em 1970, Paulo Freire foi trabalhar no 
Departamento de Educação e Formação Ecumênica do CMI, em Genebra. A partir do seu 
vínculo ao CMI, Freire viajou pela África, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Pacífico Sul e 
América Central. As suas atividades se desenvolveram principalmente na  África, com 
países que se tornaram independentes da opressão sofrida pela colonização portuguesa. 
(Cf. Mário Ribeiro. Conselho Mundial Das Igrejas. In: Dicionário Paulo Freire. Danilo R 
Streck; Euclides Redin; Jaime José Zitkoski (orgs). – 2ª ed., ver. Amp. – Belo Horizonte: 
Autentica Editora, 2010). 



 

 

- 42 - 
 

Universidade de Campinas e a Universidade Federal de Pernambuco. Nesta 

última, exerceu o cargo de Técnico em Educação no Serviço de Extensão 

Cultural, aposentando-se em 1991. Em 1º de janeiro de 1989 passou a exercer 

o cargo de Secretário de Educação do Município de São Paulo; nesse mesmo 

período escreveu  o livro “A educação na cidade”.  

Enquanto secretário desenvolveu uma gestão democrática 

contribuindo para algumas mudanças nas escolas da capital paulista. Com 

isso reformulou o currículo, capacitou o corpo docente em regime 

permanente, além do pessoal instrumental para que pudessem 

desempenhar adequadamente suas tarefas. Esses seriam vigias,  

merendeiras, faxineiras, secretários, juntamente e ao lado de diretores, 

professores, pais e alunos. Todos deveriam participar do ato de educar: um 

ato de conhecimento, elaborado em cooperação a partir das necessidades 

socialmente sentidas (FREIRE, A. M. A, 1996). 

Paulo Freire publicou textos em quase todo mundo e seus escritos 

são compostos de inúmeros livros, ensaios e artigos em revistas 

especializadas, além da orientação de teses e outros trabalhos. Destacam-se 

entre seus trabalhos, o livro Pedagogia do Oprimido, publicado nos anos de 

1970 e 1987, como obra mais importante traduzida e publicada em mais de 

20 idiomas. Para Carlos Alberto Torres, um dos principais estudiosos sobre 

Paulo Freire, a importância desta obra, no contexto educacional 

internacional, é que ela apresenta uma crítica devastadora para os 

fundamentos da pedagogia tradicional e, além do mais, o pensamento de 

Paulo Freire também provocou uma revolução pedagógica.  

Para Moacir Gadotti, intelectual brasileiro, a obra “Pedagogia do 

Oprimido” viria a completar as concepções pedagógicas sobre as diferenças 

entre a pedagogia do colonizador e a pedagogia do oprimido. A pedagogia 

considerada colonizadora é aquela considerada “bancária”, característica da 

classe burguesa opressora; enquanto que a consciência do oprimido 

encontra-se imersa no mundo preparado pelo opressor. A concepção de 

“educação bancária” nega a dialogicidade, enquanto que a “concepção 
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problematizadora”, ao contrário, está pautada na relação dialógico-dialético 

em que ambos, educador e educando aprendem juntos. Desta forma, fica 

evidente na sua obra o modo dialético de pensar a educação sob a ótica 

desses dois polos antagônicos quanto às concepções de educação: a 

“bancária” e a “problematizadora”. Isso fica claro quando Freire (2011b) 

afirma: 

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, 
implica uma espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos 
educandos, a educação problematizadora, de caráter 
autenticamente reflexivo, implica um constante ato de 
desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a 
imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das 
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade. 
(FREIRE, 2011b, p. 97-98). 

Esse modo de pensar dialético, reflexivo, problematizador e 

dialógico perpassa inúmeros trabalhos de Paulo Freire23: Educação e 

Atualidade Brasileira (1959); Educação como Prática da Liberdade (1967); 

Pedagogia do Oprimido (1970); Extensão ou Comunicação (1971); Ação 

Cultural para Liberdade e outros escritos (1976); Cartas à Guiné–Bissau: 

registros de uma experiência em processo (1977); Educação e Mudança 

(1979); Conscientização: teoria e prática da libertação. Uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire (1980); A importância do ato de ler (1982); 

Educação na Cidade (1991); Pedagogia da Esperança (1992); Professora sim, 

tia não: cartas a quem ousa ensinar (1993); Política e Educação (1993); Cartas 

à Cristina (1994); À sombra desta mangueira (1995); Pedagogia da 

Autonomia (1996). Considerando seus escritos, em particular quando 

analisamos o livro  Pedagogia do Oprimido, um dos mais revolucionários do 

autor, encontramos críticas à pedagogia tradicional (SILVA, 2011). Paulo 

Freire propõe desta forma uma alternativa distinta para pensarmos o 

                                                           
23 Citamos alguns  escritos de Paulo Freire,  principalmente seus livros  produzidos 
individualmente. Em co-autoria,  Freire escreveu diversos  outros trabalhos dos quais 
citamos: FREIRE, P.; FAUNDEZ, A.  Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1985; FREIRE, P.; SHOR, I. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1987. Outros trabalhos como artigos, conferências, palestras, entrevistas e prefácios 
de livros e apresentações compõe a lista de seus trabalhos. Para obter a lista completa  dos 
escritos  de Freire Conferir em:  GADOTTI, M. Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: 
Cortez: Instituto Paulo Freire. Brasília/DF: UNESCO, 1996, p. 257. 
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contexto político-pedagógico. Por conseguinte, seu pensamento tem 

ressonância não só no Brasil, quando mencionou os problemas brasileiros, 

mas tem reconhecimento no mundo todo e apresenta-se como uma 

contribuição especial para toda América Latina.   

As ideias concernentes à pedagogia bancária e a problematizadora de 

Freire (2011b) mostram  a característica de seu pensamento dialético. A 

pedagogia pautada na concepção bancária favorece a classe burguesa em 

que a figura do educador é superior a dos educandos e, neste caso, apenas o 

educador pensa, pronuncia a palavra, prescreve, exerce sua autoridade de 

saber, enfim, o educador é o sujeito do processo, enquanto os educandos 

são considerados objetos.  

Para Freire (2011b) a concepção bancária está relacionada com uma 

educação que consiste em depositar, transferir, transmitir valores e 

conhecimentos, sem a superação da relação que envolve a contradição entre 

o educador-educando. A educação bancária reflete uma sociedade 

opressora, cultivadora da „cultura do silêncio‟,  que mantém e estimula a 

contradição de classes (FREIRE, 2011a, 2011b). Para Silva (2011, p. 58) a 

“educação bancária expressa uma visão epistemológica que concebe o 

conhecimento como sendo constituído de informações e de fatos a serem 

simplesmente transferidos do professor para os alunos. O conhecimento se 

confunde com um ato de depósito bancário”. Tal conhecimento, transferido 

pela escola tradicional está geralmente desligado da situação existencial das 

pessoas envolvidas no ato de conhecer (SILVA, 2011). 

A antítese da concepção bancária é a concepção problematizadora. A 

educação  problematizadora, enquanto libertadora, não mais se preocupa 

com o mero depósito de conhecimentos. Neste sentido, nega a educação 

bancária. Mas considerando educadores e educandos em situação 

gnosiológica, buscando a apreensão do objeto cognoscível, ela aparece 

como elemento mediatizador entre os sujeitos cognoscentes, convergindo 

para a superação da contradição educador-educandos. Com efeito, nesse 

momento, ambos, educador-educando aprendem em uma relação dialógica 
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que caracteriza a concepção de educação problematizadora (FREIRE, 

2011b). Assim, em torno da problematização Paulo Freire afirma que:  

O antagonismo entre as duas concepções, uma a bancária, que 
serve à dominação, outra, a problematizadora,  que serve à 
libertação (...). Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a 
contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação. 
(FREIRE, 2011b, p. 95). 

  

Segundo Silva (2011), por meio do conceito de “educação 

problematizadora”, Freire desenvolve uma alternativa à concepção bancária 

que ele critica. Desenvolve uma concepção que valoriza a dialogicidade na 

busca de superar uma visão inicial mágica do mundo por uma visão crítica, 

convergindo para a transformação do contexto vivido (GADOTTI, 1996). É 

essa educação problematizadora24 que se encontra numa relação dual 

dialógico-dialética entre educador e educando. Neste caso, ambos poderiam 

aprender juntos. 

A dialogicidade tem como característica básica o diálogo marcando a 

relação entre o educando-educador. Para Gadotti (1996) o diálogo consiste 

em manter uma relação horizontal com o educando, contrária a 

verticalidade presente na educação anti-dialógica. O diálogo como algo 

inerente ao ser humano revelado por meio da palavra constitui duas 

dimensões pautadas na ação e na reflexão. Palavra esta pronunciada de 

forma verdadeira que vai se constituindo em práxis25 com finalidade de 

transformar o mundo. Freire ressalta que : “(...) Não há palavra verdadeira 

que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o 

mundo”. (FREIRE, 2011b, p.107). Por consequência, a dialogicidade provoca 

o rompimento com a estrutura vertical na relação educando-educador 

característica de uma educação bancária. Nesse momento, rompendo com a 

                                                           
24 Na concepção da educação problematizadora, o homem em ato de reflexão sobre si e 
sobre o mundo, à medida que aumenta sua percepção sobre a realidade que o cerca, suas 
visões de fundo após reflexões ganham destaque e passam a assumir o caráter de 
problemas, portanto de desafio (FREIRE, 2011b).  Assim, na prática problematizadora, vão 
os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que 
lhes aparece, em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática,  mas como 
uma realidade em transformação, em processo (FREIRE, 2011b). 
25Para Paulo Freire a práxis é ao mesmo tempo reflexão e ação dos homens sobre o mundo, 
pensando em sua transformação. Sem ela, é impossível a superação da contradição 
opressor-oprimidos (FREIRE, 2011b). 
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educação bancária, não mais temos uma situação na qual o educador se 

situa acima do educando, mas educador com os educandos estabelecem ato 

de diálogo, ou seja, uma educação autêntica que não se faz de A para B ou 

de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo (FREIRE, 2011b). 

Paulo Freire (2011b) vai mais longe: ao considerar que no ato dialógico 

proposto pela educação problematizadora, o educador já não é o que 

apenas educa: ambos se educam! Suas palavras deixam claro esse aspecto: 

“[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa.” 

(FREIRE, 2011b, p. 95 -96). Ambos agora são sujeitos do processo em que 

crescem juntos e em que ocorre a nulidade de qualquer tipo de autoridade. 

Nesse momento, “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo.” (FREIRE, 2011b, p. 96).   

De uma forma geral, de acordo com a exposição de Torres (1996), a 

proposta educacional de Freire é antiautoritária mesmo sendo uma 

pedagogia dirigente, onde professores e alunos ensinam e aprendem juntos. 

A educação, enquanto “ato do saber”,  deveria ocorrer numa dinâmica 

dialógica, contemplando um relacionamento horizontal entre professores e 

alunos. Desta forma, “ (...) esse conjunto de conceitos desfaz a moldura mais 

importante da pedagogia autoritária e aparece como uma prática e 

ideologia de “contra-hegemonia” dentro das instituições de treinamento 

dos professores.”(TORRES, 1996, p.127). 

Outro elemento importante na concepção educacional de Freire é a 

ideia de conscientização. O processo de conscientização, para Freire, ocorre 

em dois momentos distintos. Primeiro ocorre um processo de tomada de 

consciência crítica que permite o homem conhecer a realidade, 

possibilitando a  passagem de sua imersão da realidade para emersão, 

consistindo em um distanciamento de sua realidade. Segue, portanto, após 

esse conhecimento da realidade, um processo de conscientização 

propriamente dito, que consiste em buscar, por meio da análise crítica o 
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desvelamento das situações de injustiça e suas causas e, enquanto ação, a 

busca da transformação da realidade (FREIRE, 1980). 

Através dessa consciência crítica26, a realidade passa a ser objeto 

conhecido dentro do qual o indivíduo (homem/mulher) assume uma 

posição epistemológica, ou seja, o indivíduo em busca do conhecimento. 

Nessa busca, a conscientização crítica é um teste de ambiente, um teste da 

realidade, isto é, neste processo ocorre o desvelamento da realidade, 

permitindo o indivíduo (homem/mulher) mergulhar na essência 

fenomenológica do objeto a ser analisado (FREIRE, 1980). 

Paulo Freire ressalta que os educandos necessitam se nutrir da 

conscientização para que eles desenvolvam percepção da realidade que o 

cerca. Estando no mundo e com o mundo, o autor afirma que somente o 

educando enquanto homem pode tomar distância frente ao mundo e, dessa 

forma, admirá-lo. Nesse ato objetivando ou admirando, o homem pode agir 

de forma consciente sobre a realidade objetivada. Este movimento envolve 

o que Freire (1980) chama de práxis humana que relaciona de forma 

inseparável a ação e a reflexão.  

Em um primeiro instante aquilo que se quer conhecer não ocorre por 

sua consciência crítica. Para Freire (1980, p. 26): “[...] na aproximação 

espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal fundamental não 

é uma visão crítica, mas uma posição ingênua. [...]”. Nesse momento, ainda 

em um nível espontâneo, ocorre a aproximação por parte do homem sobre a 

experiência de sua realidade. Durante essa ação espontânea ocorre uma 

tomada de consciência que, para Freire, não consiste no estado da plena 

conscientização. Para isso, é necessário o desenvolvimento crítico da 

tomada de consciência. Por conseguinte, sendo ultrapassada essa postura 

                                                           
26 A consciência crítica é “a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência 

empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais”. “A consciência ingênua (pelo 

contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os de fora, e nem se julga livre para 

entendê-los conforme melhor lhe agradar” (p. 138). Por isso é que é próprio da consciência 

crítica a sua integração com a realidade, enquanto que da ingênua o próprio é sua 

superposição à realidade (Cf . Freire, Educação como Prática da Liberdade, 2011a,  p. 139). 



 

 

- 48 - 
 

ingênua frente à realidade, pode-se chegar a uma esfera mais crítica da 

realidade, enquanto objeto cognoscível e a partir daí o homem assume uma 

posição epistemológica que implicaria em um conhecimento sistematizado 

da realidade (FREIRE, 1980).  

A conscientização adquirida de forma progressiva pode ainda 

desvelar mais a realidade e esta vir a ser mais conhecida quando o homem 

toma assunção da práxis - ato de reflexão e ação que ocorre no interior do 

ato de conscientizar-se. Assim, para Freire (1980, p. 26): “Esta unidade 

dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de 

transformar o mundo que caracterize os homens”. 

De posse dessas categorias, Freire (2011b) considera que a construção 

do conteúdo programático parte das contradições sociais em que as pessoas 

estão imersas. Assim, para Freire, é da realidade mediatizadora que o 

conteúdo programático da educação emergirá. Essa busca dos conteúdos 

programáticos baseados na realidade do povo fica clara no excerto 

apresentado abaixo: 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de 
certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 
presente, como problema que, por sua vez, o desafia e assim, lhe 
exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação. 
(FREIRE, 2011b, p. 120). 
 

Para Freire, nesse momento de busca, em ato dialógico, pautado em 

uma educação como prática para a liberdade, descreve um processo de 

investigação denominado “Investigação Temática” para o obtenção de 

“Temas Geradores”27 (FREIRE, 2011b). De acordo as ideias de Freire (2011b) 

esse processo de “Investigação Temática” ocorre em diversas fases as quais 

são explanadas no capítulo 3 do seu livro “Pedagogia do Oprimido”.  

Desta forma, a concepção educacional freireana é pautada na ideia 

que estabelece uma relação homem-mundo, valorizando o diálogo como elo 

entre ambos para transformação. Ele defende uma educação sempre 

dialógica, em um tom crítico para que as pessoas tenham condições de criar 
                                                           
27 Para mais detalhes conferir a obra “Pedagogia do Oprimido”. Segundo Torres (2003, p. 
212), a educação para a problematização e a investigação temática são duas das principais 
inovações teóricas e metodológicas resultantes do trabalho de Paulo Freire. 
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e transformar sua realidade sem que estes fiquem numa situação de 

acomodação. Neste contexto de uma educação dialógica para 

transformação da realidade do homem oprimido, de acordo com Freire 

(2011b), emerge a necessidade da construção do conteúdo programático que 

seja dialógico e ao mesmo tempo problematizador. Considerando a 

necessidade de um diálogo crítico, o currículo que se pretende trabalhar 

deve fazer parte da vivência e de situações reais através dos quais são 

significativas para aquele grupo social.  

Freire (1992) considera que no processo de ensino-aprendizagem e 

nas relações educando-educador atinente ao processo de aquisição do 

saber, faz-se necessário que o educando se assuma como sujeito do processo 

de ensino e aprendizagem, além de demonstrar a capacidade de conhecer 

junto com o educador o objeto de conhecimento. Freire (1992, p. 47) afirma 

que “ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior - o de 

conhecer, que implica re-conhecer”. Para compreender esse posicionamento 

Freire esclarece: “(...) o que quero dizer é que o educando se torna educando 

quando e na medida em que conhece (...).” (FREIRE, 1992, p. 47 – grifo do 

autor). Nesse mesmo contexto, Freire (1996) ao tratar do ato de ensinar, 

considera que o professor e a escola devem respeitar os saberes dos 

educandos, além de promover uma discussão desses saberes construído 

com o que é ensinado através dos conteúdos. Ao atribuir ao ato de ensinar  

o comprometimento e a responsabilidade de quem ensina, Freire (1996) vai 

mais longe, não dissociando o binômio ensino e pesquisa. As palavras de 

Freire deixam claro essa relação: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino 
continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar 
a novidade. (FREIRE, 1996, p. 29). 
 

Ainda, segundo Freire (1992):  

O educando se reconhe conhecendo os objetos, descobrindo que é 
capaz de conhecer, assistindo à imersão dos significados em cujo 
processo se vai tornando também significador crítico. Mais do 
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que ser educando por causa de uma razão qualquer, o educando 
precisa tornar-se educando assumindo-se como sujeito 
cognoscente e não como incidência do discurso do educador. 
Nisto é que reside, em última análise, a grande importância política do 
ato de ensinar (...). (FREIRE, 1992, p. 47–48, grifo nosso). 
 

Freire achava necessário deixar claro, que desde o início do processo 

educacional, não pode existir uma prática educativa neutra, 

descomprometida e apolítica. A concepção freireana da educação também é 

um ato político. Para ele há a necessidade de luta política e envolvimento 

no domínio político em que ocorrem as relações de poder  e  a geração de 

ideologias. Ele explica que o papel da luta política pelo homem enquanto 

ser histórico é a busca pela emancipação e pela humanização (FREIRE, 

1993).  

Uma educação com uma prática diretiva carregada de sonhos, 

utopias, para Freire (1993) não permite neutralidade. Esta é considerada 

como impossível na educação. Com efeito, ele reconhece a politicidade da 

educação e considera necessária a luta dos educadores enquanto 

sonhadores e políticos, os quais necessitam deixar claro para os educandos 

que há outros sonhos contra os quais, por várias razões a serem explicadas, 

os educadores podem lutar e que os educandos têm o direito de ter 

também, mesmo que diferentes ou opostos aos de seus educadores.  

Nesse movimento, não haveria um exercício ético-democrático e não 

seria possível falar em respeito do educador sobre o pensamento do 

educando se a educação fosse neutra e, por sua vez, se não houvesse 

ideologias, política, classes sociais. Assim, a prática educativa não sendo 

neutra acaba implicando opções, rupturas, decisões, estar com e pôr-se 

contra, a favor de algum sonho e contra outro, a favor de alguém e contra 

alguém. A eticidade do educador deve transparecer na sua posição 

enquanto militante democrático, a exigência vigilante e permanente no 

sentido da coerência entre o discurso e a prática. Assim “não vale um 

discurso bem articulado, em que se defende o direito de ser diferente e uma 

prática negadora desse direito.” (FREIRE, 1993, p. 39).  
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Consideramos que a prática educativa é histórica e social. 

Entendemos, assim, porque mesmo que ela tenha uma dimensão 

individualista, ocorre em certo contexto temporal e espacial. 

Compreendendo os limites da prática educativa, também há uma 

necessidade de que os educadores tenham claridade política. Assim, para 

Freire: 

(...) Demanda que o educador assuma a politicidade de sua 
própria prática. Não basta dizer que a educação é um ato político, 
assim como não basta dizer que o ato político é também 
educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da 
educação (...). (FREIRE, 1993, p. 46). 

Numa concepção freireana, enquanto educador dito progressista, 

não pode pensar o espaço escolar como meio neutro, sem relações com a 

luta de classes; e na relação de ensino e aprendizagem passar uma 

concepção mágica aos alunos os quais são aprendizes acerca dos objetos do 

conhecimento. Para Freire, reconhecer é ter claridade da prática educativo-

política em que se está envolvido; também é perceber a favor de quem essa 

prática será desenvolvida. Segundo este pensador: 

O a favor de quem pratico me situa num certo ângulo, que é de 
classe, em que diviso o contra quem pratico e, necessariamente, o 
por que pratico, isto é, o próprio sonho, o tipo de sociedade de 
cuja invenção gostaria de participar. (FREIRE, 1993, p. 47). 

Para ele, a necessidade da compreensão política dos limites da 

prática, na sua concepção, tem uma relação com o problema do poder, com a 

luta e com o conflito de classes. Assim, considerando essas categorias, assinala 

que: 

Compreender o nível em que se acha a luta de classes em uma 
dada sociedade é indispensável à demarcação dos espaços, dos 
conteúdos da educação, do historicamente possível, portanto, dos 
limites da prática político-educativa. (FREIRE, 1993, p. 47). 

Desta forma, para além  das questões pedagógicas que envolvem o 

processo de ensino-aprendizagem, o autor citado também se preocupa com 

as questões políticas envolvidas no ato de ensinar, enquanto prática, 

incentivando os educadores a adotarem uma postura crítica em relação às 

demandas mais amplas entre política e educação, por exemplo, ter 
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claridade de sua politicidade e perceber a favor de quem e para quem este ato 

educativo-político está direcionado.    

Pensando sempre no processo de transformação da sociedade, 

suscitando o povo a sua emersão, Paulo Freire “desejava professores que 

aceitassem a utopia de uma nova educação, de uma nova sociedade, de um 

novo ser humano, procurando um caminho igualitário de solidariedade”. 

(TORRES, 2003, p. 222).  Ele propunha uma reforma que atingisse a própria 

organização e o próprio trabalho educacional em outras instituições, 

ultrapassando os limites mesmos das estritamente pedagógicas. Assim, 

para Freire, havia a necessidade de uma “educação para a decisão, para a 

responsabilidade social e política” (FREIRE, 2011a, p. 117). 

Ao considerar as ideias de Freire de maneira global, Torres (1996) 

aponta que:  

A proposta global de Freire transcende a crítica de formas 
educativas atuais e desenvolve-se virtualmente transformando-se 
numa crítica de cultura e construção do conhecimento. Em 
resumo, as afirmações básicas do trabalho de Freire recaem numa 
epistemologia dialética para interpretar o desenvolvimento da 
consciência humana e seu relacionamento com a realidade. 
(TORRES, 1996, p. 126). 
 

Considerando o pensamento freireano como proposta  pedagógica - 

política  e dialética, suas ideias tiveram forte repercussão no Brasil e na 

América Latina, além de provocar ressonância no contexto mundial, 

indicando assim, possibilidades de respostas para problemas educacionais 

que influenciam o pensamento pedagógico universal.  

Gadotti (2003), afirma que no contexto atual, a validade da teoria e 

da práxis de Paulo Freire está ligada a quatro intuições originais, sendo 

aqui apresentadas de maneira resumida: i) ênfase nas condições gnosiológicas 

da prática educativa: nesse caso, considera que toda obra de Paulo Freire está 

permeada pela ideia de que educar é conhecer, é ler o mundo para poder 

transformá-lo; ii) seu pensamento está fortemente orientado por um projeto 

político-pedagógico cujo conteúdo passa pela libertação e pela defesa da 

educação como ato dialógico, destacando a necessidade de uma razão dialógica 

comunicativa; iii) a noção de ciência aberta às necessidades populares: ligada ao 
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trabalho, ao emprego, à pobreza, à fome, à doença etc. Sendo assim, seu 

método não parte de categorias abstratas, mas capturadas das necessidades 

das pessoas e analisadas pelo educador e pelos educandos; iv) o 

planejamento comunitário participativo: voltado para uma gestão democrática 

na resolução de problemas sociais.  

Além dessas quatro intuições, Gadotti (2003) chama a nossa atenção, 

considerando as perspectivas atuais do pensamento de Freire direcionadas 

à questão do conhecimento. Sobre o conhecimento, partindo do pensamento 

freireano, há pelo menos sete teses sobre a construção do conhecimento 

balizadas pelas seguintes questões: i) o que é conhecer? É construir categoria 

de pensamento, dizia Piaget. É ler o mundo e transformá-lo. Conhecer é 

tudo isso – construção de categorias de pensamento, ler o mundo, 

transformar o mundo – mesmo por que não é possível construir categorias 

de pensamento como se elas existissem a priori, independentemente do 

sujeito que, ao conhecer, reconstrói o que conhece; ii) como se conhecer? 

Somente é possível conhecer quando se deseja, quando se quer, quando nos 

envolvemos profundamente no que apreendemos. No aprendizado, gostar 

é mais importante do que criar hábitos de estudo; iii) o que conhecer? Frente 

à difusão e à generalização do conhecimento é necessário que a escola e os 

professores, façam uma seleção crítica, pois há muito lixo e propaganda 

enganosa sendo veiculados; iv) por que conhecer? Conhecer é importante 

porque a educação se funda no conhecimento e este na atividade humana. 

Para inovar é preciso conhecer. A atividade humana é intencional, não está 

separada de um projeto. Conhecer não é só adaptar-se ao mundo. Gadotti 

(2003), em alusão a Habermas, considera que conhecer é, portanto, a 

condição de sobrevivência do ser humano e da espécie; v) Conhecimento e 

interesse. Antes de conhecer o sujeito se interessa por, é curioso, é 

esperançoso. Daí a necessidade da motivação, do encantamento. Gadotti 

(2003) afirma, se apoiando em Freire, a necessidade de mostrar que 

“aprender é gostoso, mas exige esforço”; vi) Todos podem conhecer: para 

Freire, ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todos nos educamos em 
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comunhão; e, vii) só é conhecimento válido o conhecimento compartilhado 

(Método Paulo Freire).  

A concepção educacional de Paulo Freire é ampla, abrangendo 

dimensões em diversas perspectivas e contemplando tanto aspectos 

didáticos, quanto pedagógicos e políticos. Percebemos, em vários de seus 

escritos, abordagens diversas ao chamar atenção para a relação professor-

educando as quais fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Para 

Freire, tal relação necessariamente precisa ser dialógica, em que ambos 

sujeitos do processo precisam buscar interação, para que juntos alcancem o 

conhecimento. Além disso, o processo de conscientização é considerado 

como essencial para que o educando, enquanto ser histórico e ontológico 

possa buscar e lutar pela sua  emancipação. Para que isso ocorra de fato, 

percebemos com as leituras de algumas de suas obras, a importância de 

compreender as relações entre política e educação, poder e a luta de classes, 

buscando indagar sobre o porquê, para que, para quem e favor de quem, interessa 

a quem quando ações são tomadas por aqueles que estão no poder. 

É preciso, ressaltamos, além da conscientização, através da qual os 

educandos percebem problemas relativos a seu entorno e sua realidade, a 

criticidade. Esses elementos devem ser tomados para denunciar a estrutura 

política, a pseudoeducação dita progressista, enfim, percorrer para anunciar 

possibilidades de uma educação melhor, em que os autores principais desse 

processo são professores e educandos. Neste sentido, a conscientização 

pode tornar mais claro o caminho para uma compreensão crítica da 

situação de opressão e para busca de formas para ultrapassá-la (TORRES, 

2003). 

Das nossas leituras e do que foi exposto sobre Paulo Freire, 

percebemos que o referido autor se preocupou com as questões 

curriculares. Para ele, o currículo deve ser trabalhado sob uma ótica que 

contemple a realidade dos educandos, sem deixar de trabalhar conteúdos 

de uma determinada disciplina e sem faltar  cientificidade e a rigorosidade. 

Em seu livro Pedagogia do Oprimido, propôs a ideia de “Investigação 
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Temática” que consiste em um processo em que o ato educativo é 

trabalhado com base em temas que sejam significativos e de acordo a 

realidade dos educandos. Esse fato demonstra sua preocupação com o que 

ensinar e como ensinar, buscando formas para uma aprendizagem mais 

efetiva e significativa.  

Ressaltamos que seu pensamento pedagógico não só influenciou na 

forma de se pensar a educação e o ensino no Brasil, como também em 

diversos países por onde passou, revolucionando o ensino dito tradicional, 

com a proposição de uma educação como prática para a liberdade, um 

processo educativo para a criticidade e a conscientização.  
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3 - DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Nesta seção serão descritos os detalhes metodológicos que 

caracterizam nossa investigação, assim como as etapas desenvolvidas em 

cada parte da pesquisa. Para isso, primeiro, retornaremos a algumas ideias 

concernentes aos estudos do tipo “Estado da Arte” já explicitadas no 

capítulo anterior. Depois, retomaremos a pergunta orientadora da 

investigação e os objetivos propostos (geral e específicos). Por fim, 

detalharemos as etapas de execução do trabalho de pesquisa. 

Como já dissemos antes, os estudos do tipo “Estado da Arte” ou 

“estado do conhecimento” caracterizam-se pelo seu caráter bibliográfico, 

apresentando como objetivo a ideia de inventariar, descrever e analisar uma 

determinada área do conhecimento (Ensino de Ciências, Ensino de Física, 

Educação Matemática etc.), ou pelo mapeamento de áreas mais específicas 

ou de uma temática mais restrita internamente a um campo de pesquisa 

(FIORENTINI, 1994; MEGID NETO, 1990; 1999; SOARES; MACIEL, 2000; 

TEIXEIRA, 2008). Portanto, trata-se de uma metapesquisa, ou seja, “uma 

pesquisa sobre pesquisas (...), articuladora dos resultados de diferentes 

trabalhos” numa proposta de pesquisa integrativa (SOARES, 2006, p. 399). 

Para garantir a especificidade do nosso trabalho, nos dedicamos ao 

estudo das dissertações de mestrado e teses de doutorado que tomam o 

educador brasileiro Paulo Freire como subsídio teórico. Com efeito, nos 

detemos com as DTs produzidas no âmbito dos programas de pós-

graduação relacionados com a Educação Matemática. Dessa forma, centramos 

interesse nas DTs que enfocam, de alguma forma, o ensino de Matemática e 

que mantenham ligações com essa área de conhecimento. Tais investigações 

podem estar relacionadas ao espaço escolar, às características dos 

professores e alunos, formação de professores, currículo e legislação, 

métodos e técnicas de ensino, materiais e recursos didáticos, experiências 

educacionais, estudos em etnomatemática, Educação Matemática Crítica 

etc.  
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De acordo com Teixeira (2008), trabalhos de revisão bibliográfica 

com base em dissertações e teses são mais apropriados para este tipo de 

investigação, já que DTs constituem produção científica primária que, mais 

tarde, de forma simplificada são publicadas no formato de artigos de 

revistas (periódicos) e eventos. Reforçando essa premissa, podemos afirmar 

que: 

(...) as investigações produzidas no âmbito dos cursos de 
mestrado e doutorado representam um importante elo entre 
pesquisadores (...) e os discentes, constituindo-se num locus 
imprescindível de formação de pesquisadores que vão atuar nas 
mais diversas instituições do país. (TEIXEIRA, 2008, p. 49). 

 Além disso, segundo a CAPES, é no interior do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação que, basicamente, ocorre a atividade de pesquisa científica  

e tecnológica brasileira (CAPES, 2004). 

Portanto, dada a relevância da realização de estudos com base em 

teses e dissertações, pensamos no desenvolvimento de um estudo descritivo 

e analítico na área de Educação Matemática organizado em dois momentos: 

primeiro, de forma mais geral, procuramos identificar  as características 

gerais dessas DTs, com base nos descritores propostos por Fiorentini (1994), 

Megid Neto (1990; 1999) e Teixeira (2008). Depois, analisamos os tipos de 

apropriação das ideias do educador Paulo Freire com base em categorias 

estabelecidas em um trabalho publicado por Catani, Catani e Pereira (2001). 

Ao constatar a quantidade de investigações as quais realizaram um 

processo de sistematização da produção científica e acadêmica, percebemos 

que esses trabalhos objetivam estudar as tendências temáticas e teórico-

metodológicas. Portanto, consideramos nessas pesquisas a ausência de uma 

investigação calcada em estudar a modalidade de apropriação de um 

determinado autor. Assim, vislumbramos a possibilidade de mapear e 

estudar um extrato das pesquisas desenvolvidas na área de Educação 

Matemática na forma de DTs que se referenciam de alguma forma pela obra 

de Paulo Freire, examinando de que forma os pesquisadores se apropriam 

dos conceitos freireanos. Então, retomamos nossa pergunta orientadora que 
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consiste em investigar quais as características e tendências das 

dissertações e teses (DTs) produzidas pelos pesquisadores ligados à área 

de Educação Matemática ao utilizarem as ideias de Paulo Freire como 

subsídio teórico para a realização de seus respectivos trabalhos? 

a) Objetivo geral 

Nossa investigação é calcada no seguinte objetivo: 

Analisar DTs em Educação Matemática, defendidas em programas de 

pós-graduação do país, que mencionam ideias de Paulo Freire como 

referência teórica e subsídio para o trabalho realizado, verificando as 

modalidades de apropriação da obra de Paulo Freire que os pesquisadores 

em Educação Matemática assumem nesses trabalhos. 

b) Objetivos específicos 

Para tentar atingir o objetivo geral, destacamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar  DTs em Educação Matemática junto ao banco de DTs da 

CAPES que utilizam referenciais de Paulo Freire em seus títulos, 

palavras-chave e/ou nos resumos. 

 Analisar esse conjunto de trabalhos em sua integralidade com a 

finalidade de classificá-los conforme descritores definidos 

previamente. 

 Explicitar as características dessa produção acadêmica, considerando 

suas potenciais contribuições para o ensino de Matemática e para a 

área de pesquisa em Educação Matemática. 

 Analisar esse conjunto de trabalhos quanto ao modo de apropriação 

das ideias de Paulo Freire.  

 

3.1 - Procedimentos Metodológicos 

Antes de descrever os procedimentos adotados para a execução da 

investigação, precisamos fazer algumas considerações quanto à natureza do 
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trabalho a ser desenvolvido. Ele se caracteriza por adotar uma abordagem 

do tipo quali-quantitativa. Partindo desta premissa, procuramos analisar 

criticamente o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, supondo que 

eles se complementam e são necessários para explicar a realidade estudada  

(TEIXEIRA, 2008). Esta investigação também é caracterizada como uma 

“pesquisa bibliográfica”, já que utilizam como objeto de estudo, 

documentos escritos usados como fonte de informação (LUDKE; ANDRÉ, 

1986; FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Em nosso caso, como já foi 

esclarecido, o corpus de documentos analisados envolveu um conjunto de 

dissertações e teses (DTs).  

 

3.1.1 – Descrição das etapas desenvolvidas na pesquisa 

Para efeito didático, dividimos a apresentação das etapas que 

envolveram a pesquisa em dois momentos. 

Inicialmente foi realizado um mapeamento das DTs com base em 

descritores gerais definidos em estudos anteriormente desenvolvidos por 

Teixeira (2008), Megid Neto (1990; 1999) e Fiorentini (1994). Depois, num 

segundo momento, a análise é dedicada ao estudo da influência das ideias 

de Paulo Freire no grupo de DTs selecionadas para esta investigação.   

O período para a constituição do corpus de análise vai desde a 

primeira produção encontrada no Banco de Teses da CAPES (BT-CAPES), 

datada do ano de 1988, até o ano de 2011, fixado como limite superior para 

a coleta de dados. Tendo em vista nosso ingresso no programa de mestrado, 

ocorrido no ano de 2012, não seria seguro buscarmos DTs no BT-CAPES 

(www.capes.gov.br) defendidas posteriormente a 2011, já que esse banco de 

informações atualiza seus dados ano a ano, em períodos posteriores a cada 

ano letivo. 

As etapas desenvolvidas na investigação foram as seguintes: 

Etapa 1 – Busca e identificação das DTs relacionadas à Educação 
Matemática as quais apresentam ideias do educador Paulo Freire 
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De início, os resumos dos trabalhos referentes a área de Educação 

Matemática foram obtidos no BT-CAPES, com base nas seguintes palavras-

chave utilizadas como fonte para disparar o processo de busca no sistema 

eletrônico: Paulo Freire e Ensino de Matemática; Paulo Freire e Educação 

Matemática; Paulo Freire e Matemática;  Paulo Freire e aula de Matemática.  

A partir desse trabalho identificamos 75 DTs no período 1988-2011, 

compreendendo um período de 24 anos, incluindo os extremos. 

O trabalho mais antigo identificado foi uma dissertação de mestrado 

relacionada ao Ensino de Matemática defendida no ano de 1988 que 

apresentava concepções do educador Paulo Freire. Este trabalho foi 

defendido por Angela Maria Calazans de Souza na Universidade Federal do 

Espírito Santo.  

Quanto à decisão de inserir ou não os trabalhos para análise, no 

início da coleta de dados, de acordo com o nosso objetivo, os trabalhos que 

não continham referências a Paulo Freire nos títulos, ou nos resumos e/ou 

nas palavras-chave foram descartados.  

As cópias integrais das DTs foram obtidas através dos sítios (home-

pages) relacionados aos programas de pós-graduação do Brasil. Esses 

trabalhos devem ser depositados sob diversas formas, seja nas bibliotecas 

físicas, estando no formato impresso, CD-Rs (no formato PDF ou Word) e, 

em suas respectivas bibliotecas virtuais disponíveis para a comunidade 

científica. Também encontramos cópias de DTs nos sites do IBICT28 e na 

página do sítio “Domínio Público”29. Outros documentos foram obtidos 

pelo sistema COMUT30 do IBICT. 

Porém, algumas dificuldades ocorreram porque ao consultar os sites 

dos programas de pós-graduação, identificamos que alguns sites se 
                                                           
28 IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Disponível em: 
<http://www.ibict.br/>. 
29 O portal “Domínio Público” foi lançado em 2004, constituindo um ambiente e uma 
biblioteca virtual que permitem a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento 
de conhecimentos com o objetivo principal de promover e facilitar o amplo acesso às obras 
literárias, artísticas e científicas, constituindo assim, um patrimônio cultural brasileiro e 
universal. Disponível em:   
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaPeriodicoForm.jsp>. 
30 Programa de Comutação Bibliográfica. 
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encontravam em construção e outros continham número reduzido de DTs 

em disponibilidade. Devido a este fato, a CAPES a partir de 2006, definiu 

uma medida para que todas as instituições disponibilizassem as DTs 

defendidas nos sites dos próprios programas de pós-graduação para 

facilitar o acesso, a consulta e a ampla divulgação da produção acadêmica à 

comunidade. Todavia, trabalhos anteriores a 2006 não estão disponíveis 

eletronicamente, sendo encontrados fisicamente no formato impresso nas 

bibliotecas das Instituições Superiores de Ensino. 

Desta forma, com base nos descritores (os quais serão apresentados 

na etapa três) tais  como ano de defesa, instituição de origem, grau de 

titulação acadêmica, autor o orientador, nível escolar, foco temático e 

gênero de texto foram  realizadas as análises dos 75 DTs, sendo 41 DTs lidas 

em sua  integralidade e mais 34 resumos lidos  dos quais foram possíveis 

identificar os descritores mencionados acima. Em relação ao descritor 

modalidade de apropriação analisamos 41 DTs em sua integralidade e 

adicionamos 19 resumos os quais continham relações com as concepções 

freireanas, totalizando 60 DTs analisadas nesse descritor.  

 

Etapa 2 - Leitura, análise e organização dos resumos  referentes as 
informações bibliográficas dos trabalhos acadêmicos 

Com a obtenção dos resumos de cada DT, delineamos inicialmente 

uma organização acurada dos trabalhos por meio de leituras e releituras 

desse conjunto de textos para preenchimento de uma ficha  que foi  

adaptada para a nossa investigação, constando no (ANEXO A, p. 157) desta 

dissertação. Tal ficha foi elaborada com base nos descritores que serão 

apresentados na sequência. Assim esse procedimento, de acordo Megid 

Neto (1999), facilita a retenção de informações importantes sobre cada um 

dos trabalhos que fazem parte do nosso corpus de análise. 
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Etapa 3 – Definição dos descritores utilizados para a análise do conjunto 
de DTs 

Para essa etapa, precisamos esclarecer o sentido do termo “descritor” 

utilizado nesta investigação. Para explicar este termo, recorremos a uma 

definição proposta por Megid Neto (1999) e Teixeira (2008) os quais 

tomaram como referência o trabalho de Fracalanza (1992). Assim, 

“descritor” é o termo adotado para indicar aspectos que serão analisados na 

classificação, descrição e análise das DTs que são alvo do estudo 

(TEIXEIRA, 2008). Tais descritores revelam aspectos essenciais a serem 

observados para a classificação das DTs. De acordo com esses autores, tais 

descritores são consagrados nas pesquisas em Estado da Arte, sendo 

utilizados em diversos campos do conhecimento e, em particular, nas 

investigações desenvolvidas pelo grupo FORMAR-CIÊNCIAS da 

Faculdade de Educação da UNICAMP e na pesquisa em Educação 

Matemática desenvolvida por Fiorentini (1994).  

Assim, do exposto, apresentamos abaixo os descritores utilizados em 

nossa investigação. 

 Ano de defesa 

Com esse descritor, realizamos uma análise do desenvolvimento da 

produção acadêmica no decorrer do tempo, procurando descrever a 

evolução histórica das defesas de DTs e apontar oscilações no volume de 

produção dentro do período examinado no âmbito de nossa pesquisa. 

 Instituição de origem do trabalho 

Aqui a meta consistiu em identificar onde a dissertação ou tese foi 

defendida, permitindo também um estudo relativo à distribuição geográfica 

da produção acadêmica e outras características das IES onde essas 

pesquisas foram desenvolvidas. Itens a serem examinados: 

 Nome da instituição; 
 Identificação da unidade onde ocorreu a defesa (instituto, centro, faculdade 

etc.); 
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 Classificação quanto a natureza administrativa: instituições públicas 
(municipais, estaduais ou federais) ou privadas. 

 Tipologia de programa de pós-graduação (acadêmico ou mestrado 
profissional) e a área principal de vinculação do programa: Educação, 
Ensino de Ciências; Ensino de Ciências e Matemática, Educação 
Matemática, etc.  

 Grau de titulação acadêmica 

Quanto ao nível de titulação, as DTs foram classificadas segundo os  

seguintes critérios: 

 Mestrado Acadêmico; 
 Mestrado Profissional; 
 Doutorado. 

 Autor e orientador 

Nesse descritor ocorre a identificação do autor e do(s) orientador (es) 

das DTs. Buscamos também identificar a formação inicial dos autores. Para 

isso, consultamos a base de dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (Curriculum Lattes – CNPq). Essas informações são 

necessárias para compreendermos historicamente a trajetória dos sujeitos 

quanto às atividades relacionadas à pesquisa, formação de lideranças e 

vínculos com suas respectivas IES no campo da Educação Matemática. 

 Nível Escolar 

Com este descritor pretendemos identificar, através de leitura na 

íntegra e/ou do resumo de cada dissertação ou tese, elementos que 

demonstrem a preocupação dos autores com um determinado nível de 

ensino escolar. Para a nomenclatura utilizada nesta investigação, adotamos 

como aporte a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96)31 

para estabelecer as seguintes siglas: EI – Educação Infantil; EF – Ensino 

Fundamental; EM - Ensino Médio; e ES – Educação Superior. Em suma, 

temos: 

                                                           
31 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acessado em 

21/10/2013. 
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 Educação Infantil (EI) – (trabalhos relacionados ao ensino de 0 a 5 anos)32 

 Ensino Fundamental (EF)33: de acordo a nova Lei n. 11.274/96, alterando o Art. 
32 da Seção III (Educação Básica) da LDB 9.394/96, o Ensino Fundamental 
obrigatório com duração de nove anos, acontece a partir dos 06 anos de idade. 

-EF1: de 1º ao 5º ano 

-EF2: do 6º ao 9º ano 

 Ensino Médio (EM) 

 Educação Superior (ES) 

 Geral: dissertações e teses que tratam da Educação Matemática de forma genérica 
quanto ao nível escolar. Neste caso, os trabalhos não indicam preocupação com 
um nível específico de ensino escolar.  

 Outro: trabalhos que exploram a Educação Matemática no contexto de uma 
modalidade de educação alternativa. Exemplo: a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), Educação a Distância (EaD), Educação Indígena, Educação no Campo, etc. 

 

Focos Temáticos 

O descritor “focos temáticos” representa importante indicador  para 

a análise das tendências da produção acadêmica, posto que permite uma 

reflexão sobre os temas e problemáticas que recebem maior atenção por 

parte dos pesquisadores ao longo do tempo (TEIXEIRA, 2008). Para esse 

descritor, utilizamos os mesmos indicadores adotados por Megid Neto 

(1999) e Teixeira (2008). Esses indicadores foram obtidos a partir do 

“Catálogo de Dissertações e Teses” do CEDOC34 (MEGID NETO, 1998). No 

entanto,  Megid Neto (1998) alerta que esses indicadores não contemplam 

todas as áreas de investigação e para isso tomamos o cuidado ao classificar 

as DTs no âmbito da Educação Matemática, consultando também os trabalhos 

de Fiorentini (1994; 2002), para garantir a especificidade exigida para o caso 

do nosso trabalho.  

                                                           
32 Lei n. 12.796 de 4 de abril de 2013. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 
2014/2013/Lei/L12796.htm#art1>.  Acessado em 21/10/2013. 
33 Lei n. 11.274 de 6 de fevereiro de 2006.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3>.  
34

 Centro de Documentação  em Ensino de Ciências – Faculdade de Educação – UNICAMP. 
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 Em seguida apresentamos mais detalhes sobre as subcategorias para 

a classificação das DTs quanto ao descritor “Focos Temáticos”: 

 

 Currículo e Programas: estudos dos princípios, parâmetros, diretrizes e 

fundamentos teórico-metodológicos concernentes ao campo da Educação 

Matemática,  contemplando os diversos elementos convencionalmente atribuídos 

ao desenho curricular: objetivos educacionais, conteúdos, estratégias, avaliação 

etc. Discussão do papel da escola e da universidade, além de outros aspectos do 

sistema educacional. Avaliação de propostas curriculares, reformas curriculares, 

projetos pedagógicos ou projetos educacionais. Proposição e desenvolvimento de 

programas ou propostas alternativas de ensino de Matemática para uma série, 

uma disciplina, um semestre letivo ou mesmo um ciclo escolar completo.  

 

 Formação de Professores: investigações relacionadas com a formação de 

professores para o ensino de Matemática desenvolvidas nos campos da 

Educação; Educação Matemática e Ensino de Ciências e Matemática e ligadas aos 

cursos de Licenciatura. São estudos sobre formação inicial e continuada, 

envolvendo propostas e/ou avaliação de programas de aperfeiçoamento, 

atualização, capacitação, treinamento ou especialização de professores. Descrição 

e avaliação da prática pedagógica e outros aspectos de interesse nos processos de 

formação inicial e continuada de professores de Matemática. 

 

 Ensino-Aprendizagem: Trabalhos relacionados aos processos de ensino-

aprendizagem que envolve o conhecimento matemático veiculado na escola e a 

forma como este conhecimento é difundido por meio de métodos e técnicas de 

ensino, exceto àqueles relativos à análise e uso de recursos didáticos. Estudos a 

respeito da aplicação de métodos e técnicas no ensino de Matemática, como 

instrução programada, módulos personalizados de ensino, cursos, 

experimentação, dramatização, oficinas, sequências didáticas, entre outros, de 

forma isolada ou comparativa. Trabalhos que propõem métodos alternativos 

para o ensino de Matemática, ou que descrevem e avaliam práticas pedagógicas e 

as metodologias de ensino nelas presentes. 
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 Recursos Didáticos: estudos que analisam materiais ou recursos didáticos 

empregados no ensino de Matemática, tais como textos de leitura, livros 

didáticos, filmes, computadores, softwares, jogos, materiais geométricos entre 

outros. Trabalhos que propõem e/ou aplicam e avaliam novos materiais, kits 

experimentais, softwares matemáticos, etc. 

 

 Característica do Professor: diagnóstico das condições profissionais dos 

professores. Identificação do perfil sociográfico do professor, de sua estrutura 

intelectual e sua epistemologia, de seu conhecimento “espontâneo”, de suas 

concepções sobre Matemática e Educação Matemática, conceitos pertinentes, 

tendências na área, métodos de produção científica ligada ao processo de ensino-

aprendizagem. Diagnóstico da prática pedagógica de professores, explicitando 

suas idiossincrasias e concepções relativas ao processo educacional. 

 

 Característica do Aluno: diagnóstico das condições socioeconômicas e culturais e 

suas implicações no rendimento escolar ou na aprendizagem em Matemática. 

Identificação do conhecimento prévio dos alunos (representações, percepções, 

ideias etc.), de suas dificuldades de aprendizagem, de sua estrutura intelectual, 

modelos de pensamento ou de suas concepções sobre matemática e/ou conceitos 

referentes aos conhecimentos da área. Estudos das atitudes e características de 

um aluno ou de um grupo de alunos no contexto dos processos de ensino-

aprendizagem. Estudos que envolvem alunos dos cursos de 

graduação/licenciatura em processo formativo. 

 

 História/Filosofia/Epistemologia: estudos que destacam aspectos relativos à 

História da Matemática com base em documentos primários ou não, destacando 

fatos relativos à produção científica em Matemática. Esses estudos podem estar 

relacionados com o processo de ensino, formação de professores, currículos e 

outras aplicações para o ensino da Matemática. Quanto aos aspectos filosóficos e 

epistemológicos da Matemática/Educação Matemática: aspectos da 

racionalidade matemática (paradigmas e modelos); a natureza do conhecimento 

matemático; formulação e desenvolvimento de conhecimento e de teorias no 

âmbito da  Matemática. Implicações educacionais desses aspectos quanto à 
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formação de professores, delineamento curricular e ao desenvolvimento de 

programas de ensino-aprendizagem; entre outros aspectos de interesse. 

 

 Etnomatemática: Estudos referentes à Matemática associada às formas culturais 

distintas, isto é, a grupos culturais identificáveis. Inclui-se também a memória 

cultural, os códigos, os símbolos, os mitos e as maneiras específicas de raciocinar 

e inferir, ao passo que a Matemática é encarada de forma mais ampla que inclui 

contar, medir, fazer contas, classificar, ordenar, inferir e modelar (D‟AMBRÓSIO, 

1998).  

 

 Outros estudos: serão enquadrados nesta categoria DTs que não têm relação com 

os focos anteriores.  Incluem-se neste caso, os estudos do tipo Estado da Arte, 

Educação Matemática em Espaços não formais de ensino, entre outras temáticas. 

 

Gênero de Trabalho Acadêmico 

Esse descritor identifica a tipologia textual utilizada nas DTs ou 

informa-nos a “natureza” do texto (SOARES; MACIEL, 2000). Para 

compreensão do termo “gênero” recorremos à concepção de Soares (1989)35. 

Esta autora considera o referido termo quanto aos tipos ou classes de 

trabalhos científicos/acadêmicos, diferenciados segundo o critério de sua 

relação com a realidade ou com o fenômeno em estudo.  

Os estudos realizados por Soares e Maciel (2000) refinaram o termo 

no período de execução da pesquisa que realizaram intitulada 

“Alfabetização no Brasil: o estado do conhecimento”. Essa descrição foi 

utilizada por Megid Neto (1999) e Teixeira (2008) e, em particular, 

utilizamos também em nossa investigação, considerando a especificidade 

do trabalho. Assim adotamos as categorias mais gerais propostas por Soares 

e Maciel (2000) para classificar as DTs de acordo com a sua natureza. Desta 

forma, os seguintes gêneros foram considerados: 

 

                                                           
35 (apud MEGID NETO, 1999, p. 120). 



 

 

- 68 - 
 

 Ensaio: são tipos de textos em que o autor disserta a respeito de um tema ou 

problema, expõe, teoriza; ainda quando lança mão de dados ou de documentos, 

não considerando como fonte de pesquisa, mas como exemplos, testemunhos ou 

referências. Caracterizam-se como texto de cunho eminentemente teórico, sem 

trabalho de coleta de dados empíricos e sua posterior análise. 

 

 Relato de Experiência: apresentam como característica básica a descrição e 

análise de uma prática (experiência didática, relato de um curso de formação, 

relatos biográficos etc.) promovida e efetivada pelo próprio autor da tese ou 

dissertação, sendo consideradas situações não específicas ou em situações mais 

particulares. Distingue-se da denominada “pesquisa-ação” por que, nesta, aquele 

que realiza a experiência se faz intencionalmente pesquisador, dirige sua ação 

segundo o fenômeno que pretende investigar, enquanto no relato de experiência é 

feita a descrição de uma experiência que se desenvolve sem a intenção de realizar 

a pesquisa (SOARES;  MACIEL, 2000, p. 58). 

 

 Pesquisa: este tipo de texto analisa dados obtidos por meio de procedimentos 

cuidadosamente definidos e sistematizados, com o objetivo de investigar 

determinado objeto ou fenômeno. Uma categorização referente aos gêneros de 

pesquisa foi adotada com inspiração no trabalho proposto por Megid Neto (1999, 

p. 122): 

 

 Grupo 1 – Pesquisa de Intervenção: caracterizam-se pela presença de 

intervenções que são desenvolvidas simultaneamente ao processo de pesquisa. 

Exemplos: pesquisa-ação, pesquisas ativas, pesquisas de intervenção, investigação-

ação, etc. 

 

 Grupo 2 – Pesquisa de Descrição (Descritivo-Explicativas): pesquisas que se 

caracterizam por descrever, analisar e interpretar fenômenos de interesse para o 

pesquisador e para o campo de pesquisa. Para este grupo, consideramos as 

seguintes modalidades: estudos de caso, análises de conteúdo, análises de 

discurso, pesquisas bibliográficas, pesquisas históricas, estudos descritivos em 

geral, realizados para construção de diagnósticos sobre o ensino e aprendizagem, 

sobre os professores, os alunos, as escolas e programas de formação etc. 
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Modalidades de apropriação das ideias de Paulo Freire nas DTs 

Para finalizar o trabalho de análise, realizamos um estudo 

interpretativo dos textos (DTs) procurando caracterizar o modo de 

apropriação das ideias do educador brasileiro Paulo Freire nos referidos 

trabalhos. Para isso, utilizamos uma adaptação da classificação proposta 

por Catani, Catani e Pereira (2001).  

Tais autores realizaram uma pesquisa acerca da obra de Pierre 

Bourdieu, buscando compreender as várias modalidades de apropriação a 

marcar o ingresso dos estudos do sociólogo francês no campo educacional 

brasileiro. Catani, Catani e Pereira (2001) utilizam o termo “apropriação” 

referente a obra de Bourdieu, para suscitar a diversidade das formas de 

recepção e as formas peculiares de invenção na leitura que se faz desse 

autor. Calcado nas concepções de Roger Chartier, o termo “apropriação” 

está relacionado aos processos de produção de sentido que configuram a 

leitura como criação – podendo ocorrer uma diversidade de 

“interpretações” realizadas entre nós. Desta forma, da análise dos textos, 

buscando explicitar o modo de apropriação, Catani, Catani e Pereira (2001) 

identificaram três categorias as quais adaptamos para uso no contexto 

específico de nossa investigação. Após este processo de adaptação, essas 

categorias ficaram caracterizadas da seguinte forma: 

i) Apropriação incidental ou episódica: caracterizada por referências 

rápidas e superficiais ao autor. Nesse caso, o autor pode ser arrolado nas 

referências finais, mas não citado no corpo do texto; ou então é citado 

pontualmente no texto e/ou aparece relacionado junto com outros 

autores e referenciais. Nessa modalidade há uma utilização esparsa e  

muito genérica, com uso de argumentos periféricos das ideias do autor.  

 

ii) Apropriação parcial ou não sistemática: caracteriza-se pela utilização de 

forma não sistemática de citações e alguns conceitos ou ideias do autor 

que são mobilizados em determinados momentos para reforçar 
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argumentos e análises defendidos no contexto do trabalho. Muitas vezes, 

essa utilização é desenvolvida num quadro de referência teórica não 

vinculada necessariamente às ideias centrais defendidas pelo autor.   

 

iii)Apropriação sistemática: utilização sistemática de noções e conceitos do 

autor, além deixar entrever a preocupação principal com o modus 

operandi da teoria freireana (processos de conscientização, dialogicidade, 

educação problematizadora etc.). Neste caso, a perspectiva educacional 

proposta por Paulo Freire deve marcar fortemente o trabalho, como 

referencial principal para subsidiar o trabalho de análise e argumentação. 

DTs classificadas nesta categoria devem necessariamente adotar o autor 

como referência nuclear, sendo o único ou pelo menos um dos 

referenciais centrais para o desenvolvimento do trabalho. 

 
Etapa 4 – Classificação dos trabalhos a partir dos resumos e dos textos 
integrais obtidos 

Após obtenção das DTs de acordo com o que foi descrito na Etapa 2 e, 

considerando os descritores explicitados na Etapa 3, realizamos leituras, 

releituras e análise de conteúdo dos trabalhos para classificar esses 

documentos de acordo os referidos descritores mencionados anteriormente. 

 

Etapa 5 – Organização e análise dos dados 

Utilizamos fichas de análise (ANEXO A, p. 157) para sistematizar e 

analisar os dados com base no modelo proposto por Teixeira (2008), com 

alguns acréscimos de acordo o nosso objetivo de trabalho. Para a 

organização dos dados, foi necessário utilizar como recurso os programas 

Excel e Word (Microsoft) para a construção de tabelas, gráficos, planilhas 

com o fim de melhor sintetizar as informações e interpretar os dados. As 

análises permitiram, em primeiro momento, descrever de forma geral as 

DTs que empregam subsídios teóricos de Paulo Freire no âmbito da 

Educação Matemática; depois, no segundo momento, um estudo analítico 
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sobre o modo de apropriação das ideias de Freire pelos pesquisadores 

produtores das DTs em Educação Matemática. 

 

Etapa 6 – Considerações Finais 

Com base nos resultados obtidos nas etapas anteriores, realizamos 

reflexões sobre o conjunto de DTs arroladas durante a pesquisa, 

considerando o campo da Educação Matemática, procurando inicialmente 

descrever as características gerais das DTs e, em seguida, através de um 

estudo interpretativo, buscando compreender de que forma ocorre o modo 

de apropriação das ideias de Paulo Freire nesses trabalhos produzidos nos 

programas de pós-graduação do Brasil. As reflexões e sínteses emergentes 

deste processo de análise são explicitadas nos próximos capítulos e 

sintetizadas na seção equivalente às considerações finais da dissertação.  
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4 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DISSERTAÇÕES E 
TESES   

 

4.1 - Base Institucional 

 

Esta seção apresenta os resultados e discussões envolvendo detalhes 

concernentes a base institucional relacionada à produção de DTs da área de 

Educação Matemática que levantamos para nossa investigação. Essa parte do 

estudo é baseada na análise dos seguintes descritores: ano de defesa, 

instituições de origem dos trabalhos analisados na pesquisa, titulação, 

autores e orientadores. 

 

4.1.1 - Ano de defesa e fluxo da produção no período 

 

O gráfico abaixo mostra a evolução do número de trabalhos 

identificados no período de 1988 até 2011, contabilizando 75 DTs 

produzidas em programas brasileiros de pós-graduação e relacionadas ao 

Ensino da Matemática que satisfazem ao recorte estabelecido para essa 

investigação. 

 

Gráfico 1 – Distribuição de dissertações e teses ao longo do tempo produzidas no âmbito 
da Educação Matemática e que apresentam influências das ideias de Paulo Freire. 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Conforme a distribuição apresentada no Gráfico 1, à primeira 

característica a ser descrita refere-se ao aspecto quantitativo, com a 

observância de significativa concentração de trabalhos defendidos a partir 

de meados dos anos 2000.  

O primeiro trabalho encontrado que atendia a nossa delimitação foi 

defendido no ano de 1988. Trata-se de uma dissertação desenvolvida na 

Universidade Federal do Espírito Santo, em seu Programa Pós-Graduação em 

Educação36. 

Se considerarmos todo o conjunto de pesquisas produzidas em 

Educação Matemática, de acordo com Fiorentini (1994), é claro que há 

incidência de trabalhos anteriores ao ano de 1988. De acordo com o Estado 

da Arte realizado por Fiorentini (1994), foi por volta do início da década de 

70 que houve a implantação da pós-graduação no país. Devido a este fato, 

esta década é considerada pelo referido autor como limite inferior no 

tempo, com o primeiro trabalho identificado referindo-se ao ano de 197137. 

Ao rever os 204 resumos de DTs arrolados por Fiorentini, entre as décadas 

de 1970 e 1980, identificamos a dissertação de Souza (1988) a qual é 

influenciada pelas concepções freireanas. Isso nos levou a acreditar que a 

dissertação identificada em 1988, por meio de nosso levantamento, seja a 

primeira ou pelo menos uma das primeiras a mencionar e/ou trazer 

concepções de Paulo Freire para dentro da área de Educação Matemática.  

Conforme observamos no Gráfico 1, no período que vai de 1988 a 

2003, temos uma pequena produção oscilando de um trabalho identificado 

para cada ano até no máximo dois, como é o caso dos anos 2000 e 2002. Em 

16 anos, até 2003, são apenas 12 DTs, ou seja, 16% da produção investigada. 

Portanto, neste período, temos uma pequena produção, caracterizada 

inclusive pela descontinuidade de defesas de DTs: por exemplo, os períodos 

                                                           
36 Ângela Maria Calazans de Souza. Educação Matemática na alfabetização de adultos e 

adolescentes segundo a proposta pedagógica de Paulo Freire. Mestrado. Universidade 
Federal do Espírito Santo – Educação, 1988. 
37 SILVEIRA, L. A. Análise e nova perspectiva do ensino de matemática no ensino de 1º 

grau – quatro últimas séries. Santa Maria (RS): UFSM, 1971. Dissertação de Mestrado.  (Cf.  
FIORENTINI, 1994, p. 7). 
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de 1989 - 1991 e de 1994 - 1996  sequer apresentam trabalhos contabilizados 

dentro do escopo pretendido. Em vista desta descontinuidade e da 

reduzida produção de DTs que tomam o educador Paulo Freire como 

subsídio ou referencial teórico, algumas conjecturas serão apresentadas, 

procurando compreender o quadro apresentado.  

De acordo com o relatado na seção 2, o educador Paulo Freire tem 

vasta bibliografia produzida entre as décadas de 1960–1990, com destaque 

para as obras como Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da 

Liberdade, escritas no período do exílio no Chile (GADOTTI, 1989). Talvez, o 

seu exílio no Chile, devido ao Golpe Militar de 1964 no Brasil,  tenha 

contribuído e aumentado à dificuldade para que sua obra não chegasse ao 

conhecimento dos educadores brasileiros, pois era considerada 

revolucionária/subversiva, denunciava a estrutura arcaica do sistema 

educativo e político brasileiro. De acordo a bibliografia de Freire escrita por 

Gadotti (1996), podemos observar que a inclusão do referencial freireano na 

produção acadêmica brasileira da área de Educação, tem entrada 

incialmente da década de 1970, de forma moderada, passando a ser mais 

presente durante a década de 1980. Durante a década de 1990 há pouca 

representatividade. Internacionalmente, Paulo Freire já era conhecido com a 

obra Pedagogia do Oprimido, traduzida e publicada em mais de 20 idiomas.  

No entanto, no Brasil, sua obra não era tão conhecida e divulgada 

como indica o trabalho de Forner (2005) ao realizar, em sua dissertação, 

entrevistas com professores formadores (educadores matemáticos), 

buscando elementos que possam  contribuir para a formação de professores 

de Matemática, além da aproximação entre as concepções de Freire e as 

diversas tendências em Educação Matemática. Uma das indagações 

levantadas por Forner foi a seguinte: “Por que Paulo Freire não é tão 

reconhecido no meio educacional brasileiro?”. Dentre os posicionamentos 

ressaltamos um trecho da entrevista do Professor Dario Fiorentini 

concedido a Forner (2005): 

É incrível, porque Paulo Freire enfatiza muito a dimensão 
política, sócio-política e estabelece críticas fortes a uma visão 



 

 

- 75 - 
 

social de sociedade que existe atualmente, a visão neoliberal. 
Assim, alguns que não têm essa ideologia, que talvez tenham um 
pensamento mais tradicional, têm inicialmente uma resistência 
em aceitar ou assumir essa perspectiva freireana. (p. 162). 
 

Assim, parece que  a pouca utilização do pensamento freireano no 

meio educacional, segundo a declaração de Fiorentini,  pode estar 

relacionada com o posicionamento crítico que Freire estabelecia frente à 

política e a estrutura social vigente na época que tinha como base o modelo 

neoliberal. Talvez, veicular essas posições não interessava a quem se 

encontrava em postos chaves do poder no Brasil.  

Outra conjectura interessante é encontrada no posicionamento de 

Maria do Carmo Domite38 ao afirmar, tomando como base a descrição de 

Forner (2005), que poucos educadores matemáticos falam das ideias de 

Freire, adotando-o como referência ou fundamento em suas pesquisas e 

suas ações. De forma enfática,  Domite pressupõe que ocorre a falta de uma 

perspectiva mais cultural e/ou política nos trabalhos desenvolvidos na 

Educação Matemática, representando desta forma, a escassez de trabalhos 

desenvolvidos sob esta perspectiva na referida área. Assim, podemos supor 

que a escassez da produção acadêmica na área e a descontinuidade da 

produção no período considerado, talvez estejam relacionadas à concepção 

de educação e aos posicionamentos políticos e ideológicos assumidos pelos 

pesquisadores na área de Educação Matemática.   

Retomando a discussão do Gráfico 1, a partir do ano de 2004, há um 

crescimento moderado da produção acadêmica, com uma média de oito 

trabalhos defendidos a cada ano. Ocorrem também, neste período, 

oscilações na produção de DTs, mas, nesses oito anos encontramos 84% do 

montante de DTs arroladas na investigação. Assim, mesmo considerando 

essas oscilações, entre 2004 e 2011 a quantidade de DTs é significativa em 

relação aos anos anteriores, somando um total de 63 DTs que, de alguma 

                                                           
38 A referida pesquisadora concedeu entrevista a Forner (2005), expondo como ocorreu seu 
contato com  Freire e suas concepções teóricas. Além disso, aponta as 
contribuições/influências de Freire para a Educaçao Matemática. Mais detalhes conferir a 
dissertação de Mestrado de Regis Forner (2005). 
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forma, trazem as ideias de Paulo Freire nas referências teóricas, análises e 

discussões. 

 

Gráfico 2 - Distribuição diacrônica das DTs relacionadas à Educação Matemática que 
contêm ideias de Paulo Freire. 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

De acordo o Gráfico 2,  agrupamos as DTs, considerando nosso corpo 

de análise, por terços/anos que correspondem a três grupos de oito anos 

para que pudéssemos perceber a dinâmica da produção acadêmica em todo 

o período analisado. Com essa divisão, retratada no gráfico acima, 

observamos que o grosso da produção de DTs relacionadas à Educação 

Matemática está concentrado no último terço, ou seja, entre 2004-2011, com 

uma média próxima a 8 trabalhos por ano. No segundo terço, período 

compreendido entre 1996-2003, a média de trabalhos não chega a dois 

trabalhos/ano. Ao passo que no primeiro terço, período entre 1988-1996, a 

produção não chega a um trabalho/ano.  

Parece haver uma intensificação no uso dos referenciais freireanos na 

pesquisa em Educação Matemática nos últimos oito anos relativos ao período 

que investigamos. Então indagamos: como explicar esse fato?  

Uma possível suposição poderia estar relacionada ao maior interesse 

dos pesquisadores da área de Educação Matemática em temáticas 

relacionadas a aspectos atinentes à diversidade cultural ou temáticas de 

1988-1995 
4% 

1996-2003 
12% 

2004-2011 
84% 



 

 

- 77 - 
 

cunho mais político, que encontram em Paulo Freire, um representante 

fundamental quando pensamos no cenário educacional brasileiro. Outra 

explicação pode estar na maior disseminação das pedagogias progressistas 

a partir de meados dos anos 1990. Assim, esses  aspectos  provocam 

reflexões e estimulam outras indagações as quais deixamos para a 

comunidade acadêmica: será que fatores históricos podem influenciar para 

a adoção ou não do referencial freireano nesse período? Documentos 

oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica podem influenciar 

os pesquisadores produtores de suas DTs para a adoção de temáticas  com o 

teor mais social e cultural?  

 
4.1.2 – Instituições acadêmicas  geradoras das dissertações e teses sob 
análise 
 

Com esse descritor a ideia foi examinar a origem institucional da 

produção acadêmica sob investigação, analisando detalhes sobre a 

distribuição dessas instituições e seus programas de pós-graduação. A 

tabela abaixo nos fornece um panorama sobre a distribuição das DTs 

investigadas por região do país. 

 
Tabela 1 -  Distribuição de DTs em Educação Matemática que contêm ideias de Paulo 
Freire por região brasileira. 

Região Valor absoluto Percentual (%) 

      

Região Sudeste 37 49,3 

Região Sul 20 26,7 

Região Nordeste 7 9,3 

Região Norte 4 5,3 

Região Centro-Oeste 7 9,3 

Total 75 100 

Fonte: dados de pesquisa. 

           

Na Tabela 1 notamos que a produção acadêmica sob investigação 

está concentrada na região sudeste, com 37 trabalhos produzidos, 

representando 49,3% das DTs e na região sul, com 20 trabalhos produzidos, 
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representando 26,7%. Observamos com esses dados um quadro que 

caracteriza concentração dos estudos nas regiões sudeste e sul. Essas 

regiões perfazem 76% das DTs. As regiões nordeste, norte e centro-oeste 

contabilizam juntas cerca de 24% da produção investigada. Este baixo 

percentual merece algumas considerações: esse fato ocorre somente com a  

produção de DTs na área de Educação Matemática? Existem ações para 

minimizar essa assimetria regional verificada na produção acadêmica e 

científica da área?  

De acordo com a literatura, essas assimetrias na produção acadêmica 

das diferentes regiões estão relacionadas com a distribuição desigual do 

ensino superior no território brasileiro, fato que também é ligado à 

desigualdade do desenvolvimento social e econômico entre as diferentes 

regiões (CAMPOS; FÁVERO, 1994; TEIXEIRA, 2008). Tomando como 

referência a base de dados do CNPq, constatamos que  “por motivos que 

envolvem a própria história do país, as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste sofrem uma defasagem em termos de número de pesquisadores, 

resultados e no desenvolvimento da pós-graduação das universidades 

locais em relação às demais do país.” (CNPq, 2007).   

Visando reduzir essas diferenças regionais a CAPES (2010) aponta 

que uma das metas do Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020) é 

estabelecer programas estratégicos através da integração de políticas 

públicas de médio e longo prazo para investimento na pós-graduação, além 

de articulações com agências de fomento como CNPq, CAPES e as FAPs 

(Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa) para o fortalecimento da pós-

graduação e redução das desigualdades entre as diversas regiões 

brasileiras.   

Assim, em complemento ao fortalecimento da pós-graduação, Megid 

Neto (1999) considera que para firmar estudo em um determinado campo, 

no caso em Ensino de Ciências, é necessário implantar linhas de pesquisa 

ou núcleos voltados para esse fim nos programas de pós-graduação em 

educação nessas regiões. Nesse mesmo intento, no campo da Educação 
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Matemática, entendemos que é necessário firmar linhas de pesquisas que 

adotem Paulo Freire como referencial teórico, tendo em vista que no cenário 

educacional brasileiro as concepções deste autor merecem mais atenção, 

tanto na Educação, quanto na Educação Matemática. Seguindo esse mesmo 

objetivo, seria interessante a constituição de mais linhas de pesquisas 

voltadas para estudos em Educação Matemática nos programas de pós-

graduação em Educação, pois nestes programas ainda são reduzidas as 

linhas de pesquisas voltadas para essa área. 

Outros estudos também identificaram essa dispersão de produção de 

DTs por regiões. Por exemplo, no âmbito do Ensino de Ciências, o trabalho 

de Teixeira (2008) ao analisar a produção acadêmica expressa em DTs 

referentes ao Ensino de Biologia, no período entre 1972 a 2004, constatou 

que 85% da produção estavam concentrada no eixo sul-sudeste. Outro 

trabalho na área de Ensino de Ciências é o de Megid Neto (1999) que 

descreveu e analisou as principais características e tendências da pesquisa 

acadêmica sobre o Ensino de Ciências no Brasil, focalizando atenção em 212 

trabalhos voltados para o Ensino Fundamental. Megid Neto (1999) também 

constatou que no eixo sul-sudeste há uma expressiva concentração de 

trabalhos. Mais estritamente no campo da Educação Matemática, Fiorentini 

(1994), ao realizar a análise da produção brasileira em Educação Matemática 

entre as décadas 70 e 80, assinalou que a região sudeste se destaca com o 

Estado de São Paulo, concentrando 50% da produção.  

André (2002) e colaboradores identificaram 284 DTs na área de 

Educação num conjunto de trabalhos em que as regiões sul e sudeste 

totalizam praticamente 85% em estudo mais recente sobre a temática 

relativa à “formação de professores”, durante o período 1990 - 1996. A 

autora explica essa alta concentração de DTs nas referidas regiões pela 

concentração de programas nessas localidades e “por serem elas detentoras 

dos programas já consolidados, com linhas de pesquisa bem definidas.” 

(ANDRÉ, 2002, p. 18). Portanto, os dados encontrados em nosso trabalho 

são compatíveis com outros estudos já realizados, focalizados em diversas 
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áreas, que também apontam a distribuição irregular da produção de DTs, 

com concentração de estudos no eixo sul-sudeste.  

Foram encontradas DTs em 35 diferentes instituições. Analisando a 

distribuição dessa produção quanto à dependência administrativa, 

verificamos a presença de 37 DTs em instituições privadas e 38 DTs em 

instituições públicas. No caso das IES públicas temos a seguinte 

distribuição: federais: 28 (37,3%); estaduais: oito (10,7%) ; municipais: dois 

(2,7%), conforme ilustramos no Gráfico 3 abaixo.    

Gráfico 3 – Distribuição das dissertações e teses que contêm ideias freireanas de acordo 
com a natureza das instituições.    

Fonte: dados de pesquisa. 

 

O Gráfico 3 indica que 49,3% das DTs relacionadas ao ensino de 

Matemática estão concentradas em instituições privadas (37 DTs). Ao passo 

que as instituições de natureza pública (federais, estaduais e municipais) 

somadas chegam a  50,6% da produção (38 DTs).  

O Quadro 2 apresenta as seis instituições com maior produção em 

termos quantitativos, perfazendo 45% dos documentos encontrados. Um 

quadro completo com a identificação de todas as instituições arroladas na 

pesquisa está disponibilizado nos apêndices desta dissertação (APÊNDICE 

B, p. 159).  
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Quadro 2 – Identificação das instituições de maior produção dentro do grupo de DTs 
examinadas na pesquisa. 

Instituições de Ensino 
Superior Natureza Quantidade % 

PUC-SP Privada 10 13,3 

PUC-RS Pública/Federal Privada 7 9,3 

UFMT Pública/Federal 6 8,0 

USS Privada 5 6,6 

UFPA Pública/Federal 4 5,3 

UFRGS Pública/Federal 4 5,3 

Total   36 47,8 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Conforme o Quadro 2, notamos que uma IES particular localizada na 

região sudeste, a PUC-SP, detém a maior produção, correspondente a uma 

cifra de 10 DTs produzidas (13,3%). Em seguida temos a PUCRS com sete 

DTs; a UFMT, com seis DTs produzidas (6,6%); a USS, com cinco DTs; a 

UFRGS, com quatro DTs e; por fim, a UFPA, com quatro DTs produzidas.  

É interessante notar a participação mais intensa da iniciativa privada 

na produção em Educação Matemática sob investigação. Sabemos, pela 

análise realizada junto à literatura, que em outros estudos de levantamento 

da produção acadêmica, a participação da iniciativa privada é bem mais 

modesta, com concentração de estudos em programas referentes às 

instituições da rede pública de ensino superior. É o caso de inúmeros 

estudos na área de Educação em Ciências. Veja por exemplo: Megid Neto 

(1999); Slongo (2004); Teixeira (2008); Kawamura (2009). No âmbito da 

Educação Matemática Fiorentini (1994) identificou que em instituições 

públicas ocorreram à concentração da produção de DTs em três 

Universidades Estaduais Paulistas (UNESP, UNICAMP e USP), 

correspondendo a 40% da produção nacional.  

Além disso, a análise desses dados nos remete para a possibilidade 

de um quadro de dispersão de DTs produzidas pelas diversas instituições. 

Nesse sentido, fica a indagação: temos instituições, com programas e linhas 

de pesquisas em Educação Matemática que se notabilizam por utilizar Paulo 
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Freire como referencial e estão constituindo centros de tradição de pesquisa 

nessa área?  

De uma forma geral, de acordo com o Gráfico 4, observamos que a 

maior parte dos trabalhos foram defendidos nos programas de pós-

graduação da área de Educação (57,3% - 43 trabalhos). Com algum destaque 

aparecem também programas vinculados às áreas de Ensino/Educação 

Matemática (18,7% - 14 trabalhos) e Ensino de Ciências e Matemática (20% - 

15 trabalhos). De qualquer forma podemos afirmar que a produção 

detectada está concentrada em programas de pós-graduação relacionados à 

pesquisa educacional.  

 

Gráfico 4 - Tipologia dos programas de pós-graduação que apresentaram DTs 
relacionadas à Educação Matemática que contêm ideias do educador Paulo Freire. 

 Fonte: dados de pesquisa. 
 
 

Por outro lado, Gatti (2001) assinala que a pesquisa no campo da 

educação no Brasil aparece de forma mais sistemática no final da década de 

1930, com a criação do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, com 

centros no Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Minas Gerais, onde foi 

sendo construído o pensamento educacional brasileiro por meio de 

trabalhos sistematizados, que aos poucos, ganharam espaço para produção, 

formação e estímulo para a pesquisa. Ainda de acordo com Gatti (2001), no 
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final da década de 60, com a implementação da pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado, acelerou-se o desenvolvimento da pesquisa no país, 

passando assim, a maior concentração da pesquisa e da formação de 

recursos humanos sendo realizada nas universidades. 

A pesquisa em Educação Matemática, de acordo com Fiorentini (1994), 

ocorre antes de 1970, sem a ocorrência de trabalhados sistematizados e 

entre as décadas de 70 e 80 com incidência de trabalhos mais sistematizados 

relacionados com a aprendizagem matemática, currículo e o ensino. A 

partir de 1984, surge o primeiro mestrado regular na Universidade Estadual 

Paulista – Rio Claro, incialmente com área de concentração em Matemática. 

Mas em 1987, passa a trabalhar nas linhas: (1) tendências atuais, (2) 

fundamentos matemáticos e filosóficos da Educação Matemática e, (3) 

ensino e aprendizagem da matemática. Outros programas de mestrado em 

educação, com linhas de investigação voltadas para o ensino da 

Matemática, surgiram  em outras instituições tais como UFSCAR 

(desenvolviam estudos sobre a prática pedagógica  e/ou o cotidiano de sala 

de aula), UFPR (preocupação em estudar o currículo escolar e o ensino de 

matemática), e UFPE (estudos desenvolvidos sobre a cognição matemática).  

De acordo com Nardi (2010), a área 46 – Ensino de Ciências e 

Matemática foi instituído no ano 2000 pela CAPES. O relatório da avaliação 

trienal 2007-2009 mostra que essa área apresentava 60 programas e 78 

cursos. É uma área relativamente nova em relação ao campo da Educação 

Matemática. Mesmo assim, podemos perceber  no Gráfico 4 que 15 trabalhos 

equivalentes a 20% da produção em investigação foram produzidos nos 

programas de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática. 

Os trabalhos desenvolvidos estritamente em programas de pós-

graduação em Educação Matemática compreendem 18,7% da produção (14 

trabalhos). Observamos que a área de Ensino de Ciências e Matemática, em 

termos quantitativos, se aproxima da produção de DTs em Educação 

Matemática. Portanto, isso demonstra o avanço da área de Ensino de 

Ciências e Matemática no Brasil que, desde 2000, quando foi implantada, 
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vem ganhando espaço por meio da política de expansão da pós-graduação 

brasileira. Entretanto, a área de Ensino de Ciências e Matemática sofreu 

mudança de escopo recentemente, sendo agora denominada Área de 

Ensino, mas continua a contar com programas da área de Ensino de 

Ciências, Educação Matemática, além de programas de ensino na saúde, 

ensino na educação básica, etc. 

Entre os trabalhos defendidos em programas de pós-graduação em 

Educação Matemática, a maior parte foi desenvolvida em instituições 

particulares, como por exemplo, a PUC-SP, com produção expressiva 

(APÊNDICE B, p.159). Outro detalhe que vale mencionar é que nos 

programas de pós-graduação em Educação há linhas de pesquisa 

destinadas à Educação Matemática. Por exemplo, na Faculdade de Educação 

da UNICAMP encontramos dois trabalhos desenvolvidos; no caso da 

Faculdade de Educação da USP, há linhas de pesquisa referentes ao Ensino 

de Ciências e Matemática: encontramos três trabalhos desenvolvidos na FE-

USP. 

O que fica evidente nos dados analisados é que a produção que 

estamos investigando é oriunda de um contexto institucional tríplice, 

formado por programas vinculados a institutos e centros de educação 

(programas de pós-graduação em educação), combinados com programas 

da área de Ensino de Ciências e Matemática e também com aqueles 

específicos da área de Educação Matemática. Fica claro que há uma 

interseção entre esses programas. Eles constituem o núcleo de pesquisa que 

gera a maior parte dos trabalhos que estamos analisando. 

 

4.1.3 - Titulação acadêmica 

 

Considerando o grupo de trabalhos analisados, composto por 75 

DTs, classificamos esses documentos também quanto ao descritor titulação 

acadêmica. Para esse descritor, as subcategorias foram as seguintes: 

mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. O Gráfico 5 

mostra essa distribuição resumidamente.  
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    Gráfico 5 - Distribuição das DTs quanto à titulação acadêmica.  

Fonte: dados de pesquisa. 

    

Conforme o gráfico indica temos que 72% dos documentos, 

correspondendo a 54 trabalhos, referem-se a dissertações de mestrado 

acadêmico. Enquanto trabalhos que representam teses de doutoramento 

totalizaram aproximadamente 12% (nove trabalhos). Por fim, 16% (12 DTs) 

dos trabalhos são correspondentes às dissertações oriundas de cursos de 

mestrado profissional. Se somarmos a quantidade de DTs referentes aos 

mestrados profissional e acadêmico obtém-se uma produção de 

dissertações correspondente a sete vezes o número da produção de teses de 

doutoramento.  

Essa quantidade de teses defendidas de forma desproporcional 

também foi identificada no trabalho de Estado da Arte realizado por 

Fiorentini (1994). Este autor identificou que a produção de dissertações na 

área Educação Matemática chegou a 93% (190 trabalhos) e de doutorado a 

aproximadamente 6% (12 trabalhos). Após 20 anos de pesquisa realizada 

por Fiorentini (1994), identificamos em nossa investigação, tomando como 

base as DTs arroladas, que o quadro de distribuição de produção de 

dissertações e teses em termos quantitativos se aproximam dos dados 

apontados pelo referido autor em 1994. 
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Comparando, por sua vez, a produção de teses de doutorado ao 

longo do tempo, conforme o Gráfico 6 (abaixo) observamos que não ocorre 

uma produção significativa, pelo menos quando comparamos o número de 

teses em relação às dissertações. Considerando todo o período de análise, 

temos apenas sete teses produzidas e concentradas em programas de 

Educação (APÊNDICE C, p.160). Ainda conforme o Gráfico 6, notamos que 

no quinquênio 2006–2011 há um pico da produção de DTs referentes a 34 

dissertações produzidas em mestrados acadêmicos, 12 DTs em mestrado 

profissional e quatro teses de doutorado. Ainda conforme o referido gráfico, 

as produções de teses têm crescimento modesto no quinquênio 2006–2011, 

apresentando um decrescimento em 2011.  

Para diminuir esse déficit da produção de teses de doutorado, há 

necessidade de incentivos na forma de investimentos e ampliação de cursos 

de doutorado distribuídos pelo Brasil, em particular, priorizando as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

Gráfico 6 – Distribuição de DTs examinadas ao longo do tempo (1988-2011) e conforme o 
descritor titulação. 

 
Fonte: dados de pesquisa. 
 
 

Conforme as DTs arroladas para nossa investigação nos chama 

atenção ausência da produção de DTs  em instituições do estado da Bahia. 
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Em situação oposta verificamos que há uma concentração da produção de 

teses no eixo sul-sudeste, totalizando nove teses de doutorado. 

Tomando como base nosso corpus de investigação, podemos 

provisoriamente estabelecer uma hipótese: àqueles que residem em 

algumas dessas regiões saem para fazer doutorado nas regiões sul e 

sudeste, os quais representam núcleos de produção científica e de formação 

de pesquisadores. Acontece muitas vezes,  que esses discentes titulados no 

centro-sul não retornam para suas regiões de origem, ocasionando déficit 

de profissionais com doutoramento nessas localidades. Isso também pode 

estar relacionado ao pouco incentivo que não torna atrativo a permanência 

de pesquisadores nessas regiões. Há, portanto, a necessidade de maior 

atenção dos governos estaduais e federal em relação às políticas públicas 

para equalizar a distribuição de programas de mestrado e doutorado e 

fixação de doutores nas regiões supracitadas. 

 

4.1.4 - Autores e Orientadores 

 

Em relação aos autores, foram detectados 75 pesquisadores 

representados da seguinte forma: 37 autores do sexo masculino e 38 do sexo 

feminino. Observamos que a quantidade de trabalhos produzidos pelo sexo 

feminino constitui um pouco mais que 50%, ou seja, mais da metade dos 

trabalhos de DTs do grupo que analisamos foram produzidas por autores 

do sexo feminino. 

Em consulta a Plataforma Lattes do CNPq39 foi possível detectar a 

formação inicial dos autores das DTs sob investigação. O Gráfico 7 permite 

uma visualização mais organizada dessas informações:  

 

 

 

 

                                                           
39 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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Gráfico 7 – Formação inicial dos autores das teses e dissertações relacionadas de alguma 
forma com o campo de Educação Matemática e que mantenham ligações com as ideias 
freireanas. 

Fonte: dados de pesquisa. 
 

De acordo o nosso escopo de investigação, composto por 75 

trabalhos, detectamos que em 6,7% (I.N.E – Informação não encontrada) dos 

casos não conseguimos informações sobre a formação inicial e/ou elas não 

estavam disponíveis no banco de Currículo Lattes do CNPq. Dentre aqueles 

pesquisadores para os quais as afirmações estavam disponíveis no banco de 

dados do CNPq, detectamos que 58,7% têm formação específica e restrita 

em Matemática (nas modalidades licenciatura ou bacharelado);  8% 

apresentam formação em Ciências com Habilitação em Matemática; 5,3% 

têm formação específica e restrita em Pedagogia; 2,7% têm formação em 

Física; 13,3% têm formação em diversas áreas, pois além de diplomas de 

graduação em Matemática, possuem diplomas também em outras áreas, 

como por exemplo: Ciências (Licenciatura Curta), Pedagogia, Engenharia, 

Ciências da Computação etc. Utilizamos a classificação do tipo “formação 

mista”, devido alguns pesquisadores apresentarem formação em mais de 

uma área, por exemplo, autores que possuem formação em Pedagogia e 

Matemática; Engenharia e Matemática etc.; por fim, 5,3% dos pesquisadores 

apresentam formação em outras áreas como Geografia, Processamento de 

Dados e Administração. 
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Em vista da apresentação desses dados, detectamos que a maior 

parte dos autores tem formação em Licenciatura em Matemática, tendo em 

vista que esse público tende para a Pós-Graduação em nível de mestrado 

(acadêmico ou profissional), doutorado em Educação, Educação 

Matemática ou Ensino de Ciências e Matemática. No entanto, temos 

também autores com formação em Pedagogia e/ou Matemática que 

desenvolvem seus trabalhos relacionados à Educação Matemática. Outros 

pesquisadores de áreas não ligadas especificamente ao Ensino, também têm 

trabalhos com temáticas relacionadas à referida área. Percebemos que a 

escolha de temas de pesquisa ligados à Educação Matemática tem intrínseca 

relação com o fato de a maior parte desses autores de DTs atuarem como 

profissionais ligados à área de Matemática e terem formação inicial também 

nesse campo profissional e científico (FIORENTINI, 1994; KILPATRIC, 

1996; FIORENTINI; LORENZATO, 2012). 

Em relação aos orientadores, encontramos significativa dispersão dos 

trabalhos quanto ao quesito orientação, demonstrando um quadro de 

pulverização de orientadores em relação à temática de nosso interesse. 

Entre os 59 pesquisadores identificados e fixados como orientadores das 

DTs examinadas constatou-se que 86,3% estavam envolvidos com apenas 

um trabalho; 8,2% com dois trabalhos e 5,5%, com três trabalhos orientados. 

Ressaltamos que nesse extrato de pesquisas em Educação Matemática apenas 

não incluímos um trabalho de dissertação produzido na Universidade 

Federal do Espírito Santo de 1988 e outro produzido na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Nesses dois casos, não encontramos 

informações sobre os orientadores dos referidos trabalhos. 

 Resumindo, no quadro abaixo temos o número de trabalhos 

orientados por pesquisadores com pelo menos dois trabalhos, disponível na 

íntegra  (APÊNDICE D, p.161). 
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Quadro 3 -  Orientadores das dissertações e teses com pelo menos dois trabalhos 
orientados. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

O Quadro 3 demonstra uma variação relacionada ao número de 

trabalhos orientados por cada pesquisador (orientador). Todos os 

pesquisadores e orientadores apresentam titulação de doutorado os quais 

apresentam formação ampla e larga experiência em Educação. Outros 

pesquisadores apresentam formação e desenvolvem de forma mais 

específica pesquisas em Educação Matemática.  

Destacamos, por exemplo, Ubiratan D‟Ambrósio, com  três 

orientações, que é um representante da área de Educação Matemática e 

percursor de pesquisas voltadas para Etnomatemática, além de ter sido  

idealizador e fundador da Sociedade Brasileira de Educação Matemática de 

acordo com o relato de Muniz (2013).   

Por conseguinte, a relação entre Ubiratan e Educação Matemática é 

destacada por Borba (2011): 

Etnomatemática e Ubiratan se tornaram sinônimos de Educação 

Matemática brasileira, até o momento em que etnomatemática se 

tornou uma ideia sem fronteiras e a Educação Matemática 

brasileira passou a ter produção consistente, em nível 

internacional, também em outras áreas. (BORBA, p. 3, 2011). 

 

Reforçamos nossos argumentos para enfatizar a importância deste 

pesquisador e professor, Ubiratan D‟Ambrósio, educador matemático e 

Nome do Orientador Instituição 
Número de 
trabalhos 

Mere Abramowicz PUC/SP 2 

Fernando José Almeida PUC/SP 2 

Estela Kaufman Faiguelernt USS 2 

Tadeu Oliveira Gonçalves UFPA 2 

Sandra Maria Magina Pinto PUC/SP 2 

Jose Augusto de Carvalho Mendes 
Sobrinho FUFPI 2 

Balduíno Antonio Andreola 
UFPE/RS, UNILASALLE e 

UFRGS 
3 

Ubiratan D'Ambrósio UNIBAN, PUC/SP 3 

Marta Maria Darsie UFMT 3 

Maria do Carmo Santos Domite USP, PUC/SP 3 

TOTAL  24 
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cientista matemático que vem desenvolvendo reflexões sobre a 

transdisciplinaridade na Ciência e Educação (MUNIZ, 2013).  

Conforme o Quadro 3 inferimos que trabalhos orientados que tomam 

como aporte teórico as concepções de Paulo Freire não ocorrem com forte 

incidência, sendo que encontramos um quadro de orientações pulverizadas, 

demonstrando a incipiência de trabalhos referentes  ao extrato de 

dissertações e teses de nossa investigação. 

A partir dessa observação lançamos as seguintes indagações para 

estimular a comunidade acadêmica à reflexão: Será que não temos 

orientadores criando tradição na pesquisa em Educação Matemática 

conjugada com o ideário freireano? Os estudantes de pós-graduação 

procuram ou têm interesse em desenvolver estudos com base no referencial 

freireano? Os discentes do curso de Licenciatura em Matemática têm 

contato com os referenciais freireanos? Há grupos de pesquisa consolidados 

que adotem as concepções educacionais de Paulo Freire? Os programas de 

pós-graduação têm linhas de pesquisas que trabalham com os referenciais 

freireanos? 

 

4.2 – Características dos trabalhos realizados 

 

4.2.1 - Nível de ensino 

 

Esse descritor foi proposto com o objetivo de identificar os níveis de 

ensino  privilegiados no grupo de trabalhos investigado. Neste caso, 

observamos algumas investigações direcionadas mais especificamente para 

um determinado nível de ensino, enquanto que, em outros casos, há o 

interesse em problemas centrados em uma perspectiva mais generalista, 

sem especificar preocupação com um nível específico de ensino. Houve 

também trabalhos que se enquadraram à Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), ao Ensino a Distância (EaD) e à Educação Indígena. Em tais casos, 

eles foram classificados no descritor “outros”. Em valores absolutos o 
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quadro abaixo demonstra a quantidade de trabalhos agrupados de acordo 

com o período (em quinquênio) e conforme a distribuição por níveis de 

ensino: 

Quadro 4 – Distribuição geral das DTs conforme o descritor nível de ensino. 

Período EI EF EM ES Geral  Outros Total 

1988-1992   1 - - - 1 2 

1993-1997 - - - - - 1 1 

1998- 2002 - 3   1 2 1 7 

2003-2007 - 6 3 7 6 3 25 

2008-2011 - 11 4 4 9 12 40 

Total - 21 7 12 17 18 75 

Legendas: EI-Educação Infantil; EF-Ensino Fundamental; EM-Ensino Médio; ES-Ensino Superior. 

Fonte: dados de pesquisa. 

Ressaltamos que para essa etapa do processo de análise, fizemos a 

classificação quanto ao nível de ensino somente para aqueles trabalhos em 

que foi possível identificar o nível de ensino nos resumos ou nos 

documentos obtidos para a leitura integral. Considerando as 75 DTs a 

envolver nosso corpus de análise, realizamos a leitura na íntegra de 41 

trabalhos e mais 34 resumos.  Aquelas  DTs que não foram possíveis 

identificar com exatidão o nível de ensino foram incluídas no descritor 

Outro e, nesse caso, apenas dois resumos foram identificados com essa 

característica.  

De forma geral e de acordo com o quadro acima, identificamos  21 

DTs (28%) referentes a investigações direcionadas para o Ensino 

Fundamental (EF1 ou EF2). Para o Ensino Médio detectamos sete trabalhos 

(9,3%); 12 (16%) trabalhos foram  direcionados à Educação Superior (ES). 

Analisando as temáticas de estudo presentes nesses níveis, percebemos a 

pulverização dos estudos desenvolvidos pelos pesquisadores em Educação 

Matemática relacionadas às concepções freireanas. Por conseguinte, no nível 

de ensino EF1 os pesquisadores têm demonstrado interesse por questões 

relacionadas a características do professor, características do aluno, 

utilização de recursos didáticos, questões relacionadas ao ensino e 

aprendizagem da Matemática. Já no ensino EF2, os pesquisadores se 

inclinam para temáticas relacionadas às características do professor, 
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formação de professores e para os processos que envolvem o ensino e 

aprendizagem de Matemática. No nível de ensino ES a ênfase está nas 

questões relacionadas a currículos e programas, formação de professores e 

investigações referentes à História, Filosofia e Epistemologia. Os trabalhos 

de cunho  generalistas que não privilegiaram um ou outro nível de ensino 

corresponderam a 17 DTs (22,6%);  18 (24%) DTs foram classificadas no 

grupo “outros”.  

Nesse conjunto de trabalhos analisados não encontramos pesquisas 

desenvolvidas para o nível de ensino concernente à Educação Infantil. 

Chamou atenção à quantidade de trabalhos desenvolvidos para  públicos 

referentes à Educação a Distância (Uma DT),  Educação de Adultos (14 DTs) 

e Educação Indígena (Uma DT). Incluímos nesse descritor mais duas DTs as 

quais não foi possível identificar o nível de ensino pela leitura do resumo. 

Destacamos também que os trabalhos desenvolvidos junto a Educação de 

Adultos utilizavam referenciais freireanos conjugados com as concepções 

relacionadas à Etnomatemática. Podemos aqui questionar o porquê dessa 

atenção maior dada pelos pesquisadores nessas modalidades de ensino e, 

principalmente, para a Educação de Adultos? Uma hipótese para essa 

demanda pode estar ligada a uma busca de investigação pelos 

pesquisadores de temáticas mais abrangentes, contemplando aspectos 

culturais e os políticos, características do pensamento freireano e que se 

adequam historicamente aos estudos dedicados à EJA. Além desse aspecto, 

complementamos nossa hipótese com o fato de que Freire escreveu grande 

parte de suas obras direcionadas à Educação de Adultos. 

 

4.2.2 - Focos temáticos 

Consideramos esse descritor fundamental para apontar as principais 

temáticas investigadas nas dissertações e teses aqui analisadas.  Dessa 

forma, consideramos que o estudo analítico dessa produção acadêmica 

poderá contribuir para a compreensão das problemáticas investigadas as 

quais despertaram interesse dos pesquisadores. 
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Para a classificação dos trabalhos quanto aos focos temáticos 

adotamos como critério a identificação do tema principal presente em cada 

trabalho. Em vista da dispersão de interesses dos autores, os demais focos 

de estudo foram considerados pontos secundários de cada trabalho 

examinado. Esse critério visa facilitar o estudo das tendências presentes 

nesse conjunto de pesquisas, contribuindo para uma distinção consistente e 

permitindo análise mais detalhada das informações obtidas na pesquisa 

(MEGID NETO, 1999; TEIXEIRA, 2008). Esse processo de organização por 

temas também foi adotado por Fiorentini (1994, 2002). Portanto, ao ler cada 

DT procuramos identificar o tema ou o foco principal da investigação 

realizada.  

De forma geral, nossa análise incidiu sobre 75 DTs obtidas para 

análise. Assim foram analisados 41 trabalhos  obtidos e lidos na íntegra e 34 

documentos analisados com base nos resumos. Todas as DTs sob análise 

estão intrinsicamente ligadas ao recorte definido para a pesquisa. O quadro 

abaixo está organizado em quinquênios para sintetizar nossos comentários. 

Este quadro informa a quantidade de trabalhos produzidos em cada foco 

temático nos respectivos períodos.  

 

Quadro 5 - Distribuição geral das DTs de acordo com os focos temáticos (1988-2011). 

Foco Temático 

 
Período 

 

1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2011 Total 

Ensino-Aprendizagem 2 1 4 6 11 24 

Formação de Professores - - - 6 7 13 

Currículos e Programas - - - 1 1 2 

Característica do 
Professor 

- - 1 10 10 21 

Característica do Aluno - - - - 5 5 

Recursos Didáticos - - - 2 2 4 

H/F/E - - 1 - - 1 

Etnomatemática - 1 - - 1 2 

Outros focos - - - - 3 3 

Total geral 
     

75 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Tomando o nosso conjunto de trabalhos para análise e de acordo 

com o quadro anterior, as DTs focalizam com mais incidência os focos 
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temáticos Ensino-Aprendizagem, Formação de Professores e Características 

do Professor. Trabalhos classificados em “Ensino-Aprendizagem” 

representam 24 DTs (32%), sendo o foco mais presente no período 

compreendido entre 2008 a 2011. No âmbito das DTs referentes a 

“Características dos Professores” temos  21 DTs (28%); em relação à  

“Formação de Professores” temos 13 DTs (17,3%).  

Os outros focos aparecem em menor quantidade de trabalhos: 

“Recursos Didáticos”, com quatro DTs identificadas; “Características do 

Aluno”, com cinco DTs;  “História, Filosofia e Epistemologia da 

Matemática”, com apenas uma DT; Etnomatemática, com duas DTs; e o 

descritor “Outros”, com três trabalhos produzidos. 

Teceremos mais comentários referentes aos focos temáticos ao 

detalhar mais adiante esses trabalhos. Ressaltamos nesta pesquisa uma 

exposição descritiva e explicativa desse conjunto de dissertações e teses 

concernentes à Educação Matemática. Isso nos fornecerá uma primeira visão 

de suas tendências, evidenciando as características gerais e os objetos de 

estudo presentes para essas DTs.  

Há necessidade, porém, de em trabalhos futuros, realizar um estudo 

mais sistematizado sobre essas temáticas. Isso pode acontecer na forma de 

novas pesquisas para melhor compreender o Estado da Arte da pesquisa 

em Educação Matemática influenciada pelo pensamento freireano. 

O processo de análise das DTs referentes aos focos temáticos ocorreu 

de duas formas: a primeira partiu da análise das DTs obtidas na íntegra 

para leitura, correspondendo a um total de 41 trabalhos. A segunda parte 

da análise compreendeu os trabalhos examinados somente com base nos 

resumos (34 DTs). Assim, inicialmente, daremos mais detalhes sobre as DTs 

que foram lidas e examinadas em sua integralidade, ao passo que faremos 

na segunda etapa, breves comentários sobre as DTs examinadas com base 

nos resumos, expondo, neste caso, apenas o objetivo de cada estudo.   
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Com efeito, tomando por base o Quadro 6, teceremos comentários 

sobre as 41 DTs obtidas em sua integralidade para leitura e processo de 

análise. 

 

Quadro 6 - Distribuição das 41 DTs examinadas na íntegra de acordo os respectivos 
focos temáticos (1997- 2011). 

Focos Temáticos Período 

 
1997-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 Total  

 
     Ensino-Aprendizagem - - 4 10 14 

Formação de Professores - - 2 2 4 

Currículos e Programas - - - 1 1 

Características do 
Professor - 1 5 6 12 

Características do Aluno - - - 1 1 

Recursos Didáticos - - 2 1 3 

H./F./E 1 - - - 1 

Etnomatemática 1 - - 1 2 

Outros focos - - - 3 3 

Total Geral 2 1 13 25 41 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

a) Descrição das DTs obtidas em sua integralidade 
 

Dissertações e teses sobre Ensino-Aprendizagem 
 

De acordo com o Quadro 6, as dissertações e teses voltadas para 

temáticas relacionadas ao foco temático “Ensino-Aprendizagem” 

representam cifra de 14 trabalhos (34,1%). Neste foco os trabalhos 

desenvolvidos estão relacionados a uma diversidade de propostas 

metodológicas, estratégias e práticas pedagógicas, com implicações no 

processo de ensino e aprendizagem. A seguir esboçaremos detalhadamente 

as DTs neste foco com o quadro seguinte:  

 

Quadro 7 - Dissertações e Teses examinadas integralmente e distribuídas no foco 
temático “Ensino-Aprendizagem”.  

Documento Instituição Ano de Defesa Titulação 

73 PUC-SP 2006 M 

2 PUCRS 2006 M 
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30 UFMG 2007 M 

52 PUC-SP 2007 MP 

8 UFRN 2008 M 

20 PUC-RS 2008 M 

22 PUC-RS 2009 M 

49 UNICSUL 2010 MP 

55 USS 2010 MP 

65 UFRGS 2010 MP 

15 USS 2011 MP 

17 PUC-RS 2011 M 

62 FURB 2011 MP 

6 SENAI/CIMATEC-BA 2011 M 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Conforme o Quadro foi defendido 14 dissertações, das quais oito 

foram defendidas em nível de mestrado acadêmico e, seis em nível de 

mestrado profissional. Esse fato mostra que os mestrados profissionais 

estão cada vez mais ganhando espaço nas Universidades e esse crescimento 

se confirma ao longo desses últimos anos, fato confirmado pelo 

levantamento da CAPES ao sinalizar que os mestrados profissionais 

tiveram a maior taxa percentual de crescimento, correspondendo à cifra de 

104,2% (CAPES, 2010). Os trabalhos desenvolvidos por instituição ficam 

distribuídos da seguinte forma: seis produções nas IES da região sudeste; 

seis produções nas IES da região sul; e apenas dois trabalhos vinculados à 

IES da região nordeste. Se observarmos a produção anual, há um 

crescimento ascendente, no entanto, temos poucos trabalhos concentrados 

em apenas uma instituição, sendo assim,  um quadro de pulverização dos 

trabalhos pelas diversas IES. 

Quanto aos níveis de ensino privilegiados nas DTs considerando este 

foco temático, temos a seguinte distribuição: três DTs referentes ao descritor 

geral;  duas DTs direcionadas para o Ensino Fundamental II; duas DTs 

relacionadas ao Ensino Médio; e sete DTs referentes ao descritor “Outros”, 

com pesquisas inclinadas para a modalidade EJA, Ensino a Distância (EaD) 

e Educação Indígena.  
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No quadro a seguir temos a classificação dos trabalhos os quais foram 

agrupados segundo o critério das principais problemáticas investigadas. Na 

sequência faremos breve descrição de cada trabalho, listando objetivos e 

algumas conclusões, além de comentários adicionais para compreensão das 

DTs produzidas. 

 
 
Quadro 8 - Distribuição das DTs relacionadas a Educação Matemática classificadas em 
Ensino-Aprendizagem de acordo as problemáticas investigadas. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Verificamos que os trabalhos classificados em “Ensino-

Aprendizagem” formam dois grupos. O primeiro concentra estudos 

referentes a investigar metodologias, avaliando-as por meio de aplicação de 

unidades de aprendizagem ou sequências didáticas para ensinar conteúdos 

específicos de Matemática. É o caso das DTs referentes aos números: 02,  08, 

15, 17, 20, 30, 49, 52, 55, 62, 65,  73. Observação: O resumo de todos esses 

trabalhos pode ser encontrado nos apêndices da dissertação (APÊNDICE F, 

p. 168).  

Começamos o primeiro grupo com a descrição de um trabalho 

referente à investigação do ensino de matemática através do uso de mapas 

conceituais (Doc. 2, PUC-RS, 2006). Neste trabalho a autora investiga como 

a construção de mapas conceituais facilita a aprendizagem de Matemática. 

Como resultados a autora afirma que os mapas conceituais aparecem como 

recursos auxiliadores da aprendizagem significativa da Matemática. 

Problemática Caracterização Documentos 

Práticas Pedagógicas 
Metodologias de ensino para a 
melhoria do processo de 
aprendizagem de determinado 
conteúdo de matemática. 

Estudos com ênfases em desenvolver, aplicar  
e avaliar práticas pedagógicas por meio de 
uma sequência didática,  unidade de 
aprendizagem ou observação de uma situação 
pedagógica. Utilizam tendências em Educação 
Matemática, por exemplo, Modelagem 
Matemática ou Etnomatemática para seus 
estudos. 

02, 08, 15, 17, 
20, 30, 49, 52, 
55, 62,  65, 73 

Avaliação de Proposta 
Pedagógica 

Caracterizado por avaliar uma 
proposta pedagógica que visa 
auxilar a compreensão de 
determinado conteúdo em Ensino de 
Matemática. 

Estudos que pretendem avaliar uma proposta 
metodológica de cunho alternativo para 
auxiliar na compreensão de um determinado 
conteúdo específico de Matemática em um 
determinado nível de ensino. 
 

6, 22 
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No Doc. 08 (UFRN, 2008), a pesquisadora apresentou como objetivo 

investigar quais as contribuições que uma sequência de atividades e de 

metodologias elaboradas para o ensino de Geometria pode proporcionar 

para o processo de alfabetização funcional em Matemática na EJA. A partir 

do estudo desenvolvido percebe que a articulação entre o ensino de 

Matemática e a exploração de mapas e do globo terrestre favoreceu a 

criação de ambientes e situações de aprendizagem multidisciplinares. 

Também verifica o desenvolvimento gradativo de procedimentos e atitudes 

que indicam a evolução de habilidades do tipo espaço-visual. 

O Doc. 15 (USS, 2011) investiga o processo de ensino-aprendizagem 

de alunos da EJA em números e operações, assim como propõe estratégias e 

metodologias de ensino de Matemática facilitadoras da aprendizagem para 

esses alunos no espaço escolarizado, pensando em aplicações para a sua 

vida cotidiana. Após aplicar as atividades para analisar a aprendizagem dos 

alunos e a partir de suas observações, inclusive sobre sua própria prática 

enquanto professor, o autor constatou que os alunos tinham dificuldades 

em aprender Matemática. 

No Doc. 17 (PUC-RS, 2011) a autora aplica unidades de 

aprendizagem para ensinar Geometria Plana, mostrando ao professor uma 

nova forma de ensinar. A pesquisa foi desenvolvida com alunos da EJA e, a 

partir da análise dos dados, a autora constatou ter conhecido melhor o 

perfil dos alunos da EJA, concluindo também que o emprego das unidades 

de aprendizagem junto com os saberes dos alunos, permitiu uma 

aprendizagem significativa e duradoura. A autora sugere ao final para os 

professores que desejam trabalhar com a unidade de aprendizagem que as 

aulas podem se tornar mais marcantes para os alunos, transformando 

assim, o conhecimento empírico em conhecimento científico. 

No Doc. 20 (PUC-RS, 2008) a autora  investiga como o 

desenvolvimento  de atividades realizadas nas aulas de Matemática com 

alunos da 6º ano/5ª série do Ensino Fundamental podem contribuir para a 
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formação de um cidadão crítico, a partir de uma metodologia 

contextualizada em relação ao cotidiano dos alunos.  

Na dissertação Doc. 30 (UFMG, 2007), o objetivo foi identificar quais 

conhecimentos matemáticos sustentados pelos estudantes e como estes 

eram mobilizados na situação de ensino-aprendizagem escolar. Acrescenta 

que em seu início, a investigação tinha a intenção de descobrir como 

poderia ser articulado o “conhecimento matemático escolar” com o 

“conhecimento prévio” dos alunos, pensando nas contribuições desse 

conhecimento para o sucesso do aprendizado da matemática escolar.  

Já no caso do Doc. 49 (UNICSUL, 2010) o autor promoveu um estudo 

de possibilidades metodológicas, didáticas e pedagógicas, com base na 

Educação Matemática Crítica, para serem trabalhadas nas aulas de 

Matemática. Além de tornar essa disciplina mais motivadora, o estudo 

incide sobre a Educação Matemática e Educação Matemática Crítica, 

buscando o desenvolvimento de uma metodologia calcada no diálogo, 

objetivando a aprendizagem, a construção do conhecimento, a relação 

democrática em busca da autonomia e da cidadania. 

No Doc. 52 (PUC-SP, 2006) o autor investiga uma abordagem de 

ensino referente aos conceitos de incógnita, variável e equação do 1º grau, 

pautada na modelagem matemática e nos estudos da Etnomatemática. 

Desenvolve uma intervenção com base em situações-problemas aplicadas 

ao grupo em estudo, o qual foi  submetido a dois testes, sendo um pré-teste 

e outro pós-teste ocorrendo depois do contato com os instrumentos 

aplicados na intervenção de ensino. Assim, o autor conclui que após a 

intervenção os alunos apresentaram desempenho satisfatório e superior em 

relação ao pré-teste. 

No Doc. 55 (USS, 2010) o autor procura investigar em uma 

perspectiva crítica, como ocorre o desenvolvimento da Educação 

Matemática. Faz um recorte para pensar a utilização de mídia escrita e 

livros didáticos nas aulas.  Desenvolve a ideia de que o ensino da 

Matemática pode ser prazeroso e significativo. Na opinião do autor, a 
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metodologia proposta  no trabalho poderia auxiliar o alcance de objetivos 

críticos, sendo utilizada, inclusive, como uma ferramenta para a formação 

de cidadãos comprometidos com a sociedade na qual estão inseridos.   

No Doc. 62 (FURB, 2011) o autor procurou analisar como as 

sequências didáticas envolvendo o cotidiano dos alunos contribuem para o 

ensino de Matemática no ensino médio na EJA do Núcleo Avançando de 

Ensino Supletivo (NAES) de Navegantes. O pesquisador aplicou duas 

sequências didáticas para duas turmas da EJA, buscando avaliar as suas 

contribuições para o ensino de Matemática. Concluiu que a autonomia dos 

alunos durante a aplicação das sequências foi um fator que contribuiu para 

a construção dos conteúdos matemáticos. 

Por sua vez, o Doc. 65 (UFRG, 2010) foi classificado no grupo 

referente à problemática “Estratégia de Avaliação”. Neste trabalho a autora 

apresenta como proposta um modelo de portfólio de Matemática como um 

recurso de avaliação e estratégia de aprendizado para aulas. Ela conclui que 

o portfólio, além de oferecer um instrumento para o professor avaliar a 

aprendizagem dos alunos, favorece a aprendizagem dos alunos, 

desenvolvendo a autonomia dos estudantes. Já no Doc. 73, (PUC-SP, 2006) a 

autora desenvolveu a pesquisa buscando caracterizar as formas pelos quais 

os professores interpretam e gerem o erro no processo de ensino e 

aprendizagem e nos rituais de avaliação; verifica o sentido que os 

professores e alunos atribuem para a gestão do erro e como é que isso se 

reflete dentro do processo escolar; pretende construir uma consciência de 

reflexão sobre o papel do erro e da dúvida na aprendizagem e na 

construção do conhecimento. 

*** 

O segundo grupo de dissertações e teses contém apenas dois 

trabalhos que se caracterizam por avaliar propostas pedagógicas, visando 

auxiliar a compreensão de determinado conteúdo em Ensino de 

Matemática. Assim, temos o Doc. 6 (SENAI-CIMATEC, 2011) no grupo 

referente à problemática relacionada à avaliação de uma proposta 
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pedagógica e direcionada para o nível médio. O pesquisador, ao utilizar o 

uso do RPG Geo (Role Player Game) para aquisição de competências 

matemáticas, pretendeu promover aos participantes a criação de estratégias 

para desenvolver o conhecimento pelo estímulo da mediação com o objeto. 

No caso do Doc. 22 (PUCRS, 2008) o objetivo foi avaliar uma 

proposta metodológica de cunho transdisciplinar, elaborada para auxiliar 

na compreensão de conteúdos de Geometria Plana para alunos da 

modalidade EJA, a partir da utilização de softwares de apoio que funcionam 

como elementos articuladores do conteúdo que auxiliam no seu processo de 

Inclusão Digital. 

 

Dissertações e Teses  sobre Formação de Professores 

As DTs classificadas no foco temático “Formação de Professores” 

correspondem a uma cifra referente a quatro documentos (9,8%) do 

conjunto de 41 trabalhos arrolados para esta parte da presente investigação. 

O Quadro 9 fornece mais detalhes sobre esses trabalhos, destacando 

instituições e ano de defesa e titulação obtidas pelos autores das respectivas 

DTs. 

 
Quadro 9 - Dissertações e Teses referentes ao foco temático  “Formação de Professores”. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Conforme o Quadro 9 foram defendidos quatro trabalhos entre os 

anos de 2005 a 2011; com dois trabalhos desenvolvidos em termos de 

mestrado acadêmico, uma dissertação de mestrado profissional e uma tese 

de doutorado. Quanto as instituições onde foram defendidas esses 

Doc Instituição Ano Defesa Titulação 

26 PUCCAMP 2005 M 

32 USP 2007 D 

48 UEPG 2010 M 

28 USS 2011 MP 
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trabalhos temos a seguinte situação: três trabalhos produzidos nas IES do 

sudeste (Docs:, 26, 28, 32) e uma DT produzida região sul (Doc. 48). 

As dissertações e teses neste foco temático destinam seus estudos ao 

seguintes níveis de ensino: Ensino Médio e Ensino Superior, 

respectivamente, com apenas uma DT produzida; e apenas uma DT focaliza 

no descritor “geral” para nível de ensino. O quadro abaixo distribui esses 

quatro trabalhos quanto às principais problemáticas investigadas. 

 

Quadro 10 - Distribuição das DTs classificadas em Formação de Professores de acordo as 
problemáticas investigadas. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Antes de iniciar a descrição das DTs sobre formação de professores,  

daremos destaque para o trabalho considerado um dos mais importantes 

sobre o estado da arte da pesquisa brasileira sobre formação de professores 

que ensinam Matemática. Ele foi desenvolvido por Fiorentini et al. (2002), 

cobrindo o período de 25 anos em cursos de pós-graduação do país. Os 

referidos autores identificaram 112 trabalhos que apresentavam como 

objeto de estudo à “formação e [o] desenvolvimento profissional do 

professor”. Em estudos mais recentes, Fiorentini e Nacarato (2005) e 

Fiorentini et al. (2009) dedicaram-se a temáticas relacionadas ao 

desenvolvimento profissional e à formação inicial e continuada. Assim, 

considerando a pesquisa em formação de professores no âmbito geral em 

Educação Matemática, notamos a preocupação dos pesquisadores da área 

Problemática Caracterização Documentos 
Estudos referentes às contribuições  
teóricas para a discussão da 
formação do professor (inicial ou 
continuada). 

Estudos com o intento de apresentar aos docentes 
da educação básica e ensino superior as possíveis 
relações entre a Educação Matemática e a teoria 
de Paulo Freire para obter subsídios e estabelecer 
discussão para a formação inicial e/ou 
continuada. 

26,  32 

Estudos concernentes a formação 
de professores inicial ou 
continuada. 

Estudos dedicados à problemáticas ligas à 
formação inicial e à distância  48   

Estudos referentes a investigações 
sobre Formação Continuada. 

Caracterizam-se por propor uma reflexão  sobre a 
formação continuada dos professores através do 
uso do computador como ferramenta para o 
ensino de Matemática em um determinado 
assunto específico; estudos sobre a formação 
continuada através de aplicação de projetos.  

28  
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voltada para questões relacionadas à formação dos professores. No entanto, 

se considerarmos as pesquisas que tomam Paulo Freire como referencial 

teórico, a situação é diferente. Daí o reduzido número de trabalhos alocados 

dentro deste foco temático. Apesar disso, encontramos trabalhos 

importantes neste foco, como mostrará a descrição a seguir. 

O Quadro 10 mostra que as investigações estão preocupadas com 

questões relacionadas à formação inicial e/ou continuada.  Assim, 

dividimos as DTs referentes ao foco temático “Formação de Professor” em 

três grupos os quais foram reunidos conforme as diferentes problemáticas. 

Daremos início à descrição com o Doc. 26 (PUCAMP, 2005) e Doc. 32 

(USP, 2007) pertencentes ao primeiro grupo. No Doc. 26 o autor objetivou 

apresentar aos docentes da educação básica e ensino superior as possíveis 

relações entre a Educação Matemática e a teoria de Paulo Freire, procurando 

obter subsídios para discutir sua formação inicial ou continuada. O autor 

considera que a sua investigação indica convergências entre a teoria de 

Paulo Freire, a Educação Matemática e a História Oral, ambos com o foco no 

oprimido, possibilitando outros caminhos a serem explorados com base na 

obra de Paulo Freire que podem contribuir para a Educação Matemática e, 

sobretudo, também para a formação dos professores de Matemática. 

O Doc. 32 refere-se à investigação teórica de cunho histórico-

filosófico-educacional. Nesta pesquisa o autor apresentou o objetivo de 

discutir as contribuições de Paulo Freire e Ubiratan D‟Ambrósio para a 

formação do professor de Matemática no Brasil. O autor considera que as 

bases teóricas de Paulo Freire e Ubiratan D‟Ambrósio mostram-se como 

indicadores úteis para os encaminhamentos possíveis para a formação de 

um professor de Matemática crítico e libertador. Conclui que a pesquisa 

indica a necessidade de atuação dos formadores no sentido de conscientizar 

os futuros professores de Matemática de sua tarefa como intelectuais 

orgânicos a serviço da hegemonia dos excluídos e dos explorados em geral. 

O autor complementa que a investigação, enfim, aponta a necessidade de a 
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formação inicial se constituir como um antidiscurso ideológico da classe 

dominante. 

*** 

O segundo grupo contém apenas um trabalho (Doc. 48), com estudo 

referente à formação inicial e continuada. O autor do Doc. 48 (UEPG, 2010) 

analisa um curso de Modelagem Matemática desenvolvida na modalidade 

EaD visando à formação continuada. Também objetivou investigar como a 

Modelagem Matemática desenvolvida no curso na modalidade EaD online 

pode contribuir para a superação de dificuldades dos professores no 

entendimento da metodologia e na sua utilização em sala de aula; verificar 

as contribuições do curso na modalidade EaD para a formação continuada 

de professores e a superação de dificuldades ao adotar a Modelagem 

Matemática, além de buscar relacionar a natureza das dificuldades 

relacionadas às concepções de ensino e aprendizagem da Matemática. Os 

resultados apontados demonstram o alcance de aspectos significativos em 

relação ao desenvolvimento da Modelagem Matemática na modalidade 

EaD e seu potencial uso na educação básica. 

 

*** 

No grupo  “Formação Continuada” destacamos o Doc. 28 (USS, 

2011). Este trabalho desenvolve  especificamente a temática da formação 

continuada através da utilização do computador como ferramenta para 

ensinar matemática ou a aplicação de estudos com base em projetos, 

visando à  formação continuada do professor de Matemática. Nesse 

trabalho o autor tem como objeto refletir sobre a formação continuada dos 

professores e avaliar à utilização do computador como ferramenta para o 

ensino e aprendizagem da Matemática, em particular, pensa sobre o ensino 

de Geometria na educação básica. Utilizando o software de Geometria 

Dinâmica Cabri-Géometre II, o autor busca verificar suas contribuições para 

a formação continuada de professores de Matemática. Segundo o autor, 

com a investigação  houve fascínio por parte dos professores, possibilitando 
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aprendizagens, desenvolvimento do raciocínio, proporcionando ao usuário 

a pensar na solução de problemas apresentados e executá-los de forma 

adequada. 

*** 

Dissertações e Teses sobre Características do Professor 

Neste foco temático, identificamos 12 trabalhos (29,3%) entre as 41 

dissertações e teses obtidas em sua integralidade para análise. Faremos 

algumas considerações sobre essas DTs com base nos dados do Quadro 11: 

Quadro 11 - Dissertações e Teses referentes ao foco temático “Características do 
Professor”.  

Doc Instituição Ano Defesa Titulação 

63 UNIUBE 2001 D 

67 PUCSP 2004 D 

47 PUC-RS 2006 M 

10 UNESC 2007 M 

74 PUC-SP 2007 MP 

45 UERJ 2007 D 

66 PUCSP 2008 M 

24 FUPI 2009 M 

16 UNISANTOS 2009 M 

42 UFMG 2010 M 

50 UFMG 2011 M 

64 UFMT 2011 M 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Em relação às instituições, notamos mais trabalhos na região sudeste  

(seis DTs); três DTs produzidas na região Centro-Oeste (Docs. 42, 50 e 64); 

duas produzidas na região sul (Docs. 10 e 47) e apenas um documento 

referente à região nordeste (Doc. 24). Quanto à defesa por ano, notamos um 

crescimento da produção entre 2001 a 2011, porém com maior número de 

trabalhos concentrados no ano de 2007. Com relação à titulação temos três 

teses de doutorado, oito dissertações de mestrado acadêmico e uma 

dissertação de mestrado profissional. 

Quanto aos níveis de ensino privilegiados nessas investigações, 

temos um quadro de dispersão. Algumas das investigações foram 
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classificadas como “geral”, já que trazem uma abordagem genérica quanto 

aos níveis de ensino (cinco trabalhos). Para o Ensino Fundamental temos 

cinco trabalhos; apenas uma DT envolve a Educação de Jovens e Adultos e 

mais uma para o Ensino Superior.  

Agora, com base no Quadro 12, apresentamos detalhes sobre os 

trabalhos fixados neste foco temático, conforme distribuição por grupos de 

problemáticas de investigação. 

 

Quadro 12 -  Distribuição das DTs classificadas em Características dos Professores de 
acordo as problemáticas investigadas. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 
Conforme o Quadro 12 dividimos as problemáticas em três grupos 

de DTs. Os estudos referentes às concepções dos professores constituem o 

mais numeroso, com cinco documentos: 10, 45, 47, 50, 66. 

No Doc. 10 (UNESC, 2007) a autora realizou um estudo com base em 

suas reflexões sobre os resultados não satisfatórios de testes que avaliam o 

conhecimento de Matemática dos alunos brasileiros. Esses aspectos levaram 

a formular o seguinte problema: o que é ser um “bom professor” de 

Matemática sob o olhar dos dirigentes de órgãos administrativos da 

educação Estadual e Municipal, e de quatro professores de Matemática 

pertencentes às mesmas redes de ensino.  

No Doc. 45 (UERJ, 2007) a autora teve como objetivo de estudo 

analisar e compreender as maneiras como os professores apresentam e 

veem o processo de ensino e aprendizagem relacionados às suas práticas 

pedagógicas. O autor indica que os professores apresentaram diferentes 

Problemática Caracterização Documentos 

Estudos referentes as 
concepções dos professores 

Estudos caracterizados por analisar as concepções e 
ideário dos professores sobre o significado do bom 
professor, processo de ensino e aprendizagem da 
matemática, a qualidade do ensino da Matemática; 
concepções do professor com objetivo de traçar a história 
do ensino de Matemática no Brasil  

10,  45, 47, 50, 66  

Investigações sobre a prática 
pedagógica dos Professores 

Pesquisas relacionadas a estudos referentes às práticas 
de professores de Matemática em contexto escolar 

24, 42, 63 

Compreensão de 
comportamentos, 

conhecimentos e atitudes do 
Professor de Matemática 

Estudo que identifica e tenta compreender 
comportamentos, conhecimentos, atitudes, valores que 
constituem a especificidade do professor de Matemática  
e sua identidade profissional 

16, 64, 67, 74 
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níveis de criticidade em diversos momentos de seu fazer pedagógico. Já 

para o Doc. 47, temos uma pesquisa apresentando como objeto de estudo a 

concepção e a ação docente na organização das situações de ensino-

aprendizagem da Matemática nos anos iniciais, além de analisar a 

percepção dos sujeitos envolvidos na prática educativa, alunos, pais e  

professores. 

O Doc. 50 (UFMG, 2011) busca compreender como os professores de 

Matemática concebem a qualidade do processo de ensino e aprendizagem 

de Matemática. Com base em duas categorias, ligadas às concepções de 

qualidade da cidadania ativa e concepções de qualidade da cidadania 

passiva, o autor, após as análises dos dados chegou a sujeitos (os 

professores) com as duas características. No entanto, em sua maioria 

tendem para a perspectiva da cidadania passiva. 

Por fim o Doc. 66 (PUC-SP, 2008), investiga e ressignifica a trajetória 

histórica do ensino da Matemática no Brasil por meio das vozes de 

professores formadores que trabalham à luz de uma pedagogia crítica e 

transformadora. A autora utilizou como recurso metodológico a História 

Oral e a coleta de dados foi realizada por meio da coleta de depoimentos de 

professores de Matemática. 

*** 

O outro grupo estão as DTs referentes às problemáticas relacionadas 

à investigação sobre a prática do professor. Neste grupo incluímos os Docs: 

24, 42 e 63. 

O Doc. 24 (FUPI, 2009) o autor apresenta estudo que investiga as 

formas de produção e/ou manifestação dos saberes experienciais no 

contexto das práticas pedagógicas dos professores de Matemática no Ensino 

Fundamental (anos finais) da rede pública municipal de Teresina-PI. Como 

resultado identifica várias formas de produção de saberes pautado na 

experiência dos professores e, ao caracterizar as práticas pedagógicas dos 

mesmos identifica a inovação curricular, a experiência profissional docente, 
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a escola e a sala de aula, o desenvolvimento profissional autônomo, a 

reflexão crítica sobre a prática e a improvisação na sala de aula. 

O autor do Doc. 42 (UFMG, 2010) faz estudo cujo o objetivo foi 

verificar qual o tratamento dado pelos professores aos conhecimentos 

prévios dos estudantes da EJA durante o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática através da resolução de problemas. O autor 

concluiu que os professores consideram e utilizam os conhecimentos 

prévios formais dos estudantes, mas na maioria dos casos, os professores 

consideram parcialmente esses conhecimentos e não os utilizam em suas 

práticas em sala de aula.  

No Doc. 63 (UFMG) a autora lançou o seguinte questionamento para 

iniciar sua investigação: como o professor de Matemática trabalha com as 

mudanças na escola fundamental? Para responder sua questão observou e 

refletiu sobre as práticas de professores de Matemática que atuam no ensino 

fundamental. A autora concluiu que entre os diversos saberes em 

construção pelos docentes é possível destacar que o ensino tem procurado 

construir uma “matemática relacional”, visando uma aprendizagem 

significativa. Além desse aspecto, considera que estes saberes docentes 

relacionam-se a outros saberes e a outras dimensões a vida humana, 

conforme sugerem alguns indicativos à formação docente. 

*** 

E por fim, temos o grupo referente à compreensão de 

comportamentos, conhecimentos e atitudes dos professores de Matemática, 

constituídos pelos documentos: 16, 64, 67 e 74.  

No Doc. 16 (UNISANTOS, 2009) a autora objetiva conhecer como 

ocorre a constituição profissional para o trabalho docente do professor 

iniciante de Matemática na interface entre os conhecimentos oriundos da 

formação inicial mediados pela formação continuada (prática docente, Hora 

de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC); buscou-se também 

compreender como a formação inicial do professor de Matemática pode 
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contribuir de forma mais eficaz para uma docência profissional do 

professor iniciante e investigar as possíveis contribuições da formação 

continuada para uma docência profissional mais eficiente. 

Já o Doc. 64 (UFMT, 2011) difere dos demais por apresentar um 

estudo direcionado para a formação do pedagogo que ensina Matemática 

nas séries iniciais. A autora apresenta como proposta de estudo discutir a 

formação deste profissional e os desafios, problemas enfrentados para o 

ensino da Matemática na 1ª e 2ª fases do II Ciclo em Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, além de buscar compreender e identificar como esses 

docentes mobilizam os conhecimentos matemáticos apropriados no curso 

de Pedagogia. A autora concluiu, entre outros pontos, que há lacunas nos 

programas de formação inicial dos pedagogos para lidar com o ensino de 

Matemática. 

A seguir temos o Doc. 67 (PUCSP, 2004), na qual o autor desenvolve 

um estudo de caso em que descreve o processo de ensino da geometria, 

buscando confrontar os programas de ensino definidos pelo Estado de 

Moçambique, os discursos dos professores e as suas práticas curriculares. 

Por fim, o Doc. 74 (PUCSP, 2007) apresenta o objetivo de identificar e 

compreender comportamentos, conhecimentos, atitudes e valores que 

constituem a especificidade do ser professor de Matemática 

(profissionalidade) e como sua identidade profissional são moldados por 

componentes relacionados às questões culturais, religiosas, étnicas entre 

outras, além de ser resultante de mudanças sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas.  

 

Características do aluno 

 

Neste foco temático identificamos somente um documento (Doc. 9) 

conforme descreveremos a seguir. O autor do Doc. 9 (USS, 2011) investiga 

os saberes matemáticos presentes nas práticas sociais de alunos de uma 
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escola pública municipal situada na área rural do município de Paty do 

Alferes, situado no estado do Rio de Janeiro, região Centro-Sul.  

 

Dissertações e Teses sobre Recursos Didáticos 

Neste foco temático encontramos três trabalhos entre dissertações e 

teses que versam sobre a utilização ou avaliação de materiais didáticos para 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. O Quadro 

13 informa-nos mais detalhes sobre a produção dessas DTs. 

Quadro 13  - Dissertações e Teses referentes ao foco temático “Recursos Didáticos”. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Assim, de acordo com o quadro 13 foram produzidos DTs em três 

diferentes IES: uma de tese de doutorado na UFRGS; uma dissertação de 

mestrado defendida na UFMT e outra oriunda da PUC-SP. 

 

Quadro 14 - Distribuição das DTs relacionadas a Educação Matemática classificadas em 
Recursos Didáticos de acordo as problemáticas investigadas. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

O Quadro 14 indica a classificação das DTs de acordo grupos 

delimitadores referentes às problemáticas relativas ao foco temático 

“Recursos Didáticos”. Assim, identificamos dois grupos: tecnologia 

educacional (Doc. 57) e livros didáticos e/ou mídia escrita (Docs: 36 e 58).  

De uma forma genérica, os trabalhos quanto ao nível de ensino 

mostram-se uma distribuição irregular: uma produção referente ao EF2 

Doc Instituição  Ano de Defesa Titulação 

36 PUC-SP 2004 M 

57 UFRGS 2004 D 

58 UFMT 2009 M 

Problemática  Caracterização Referências dos 
Documentos 

Estudos referentes à Tecnologia 
Educacional 

Estudo que discute a aplicabilidade e inserção 
de ambientes computacionais para o ensino de 
Matemática 

57 

Investigações acerca dos Livros 
Didáticos e/ou mídia escrita 

Estudos referentes à investigação sobre os 
aspectos relacionados à cidadania presentes 
nos  livros didáticos; a utilização de mídia 
escrita ou análise de um conteúdo específico 
em Matemática.  

36, 58 
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(PUC-SP, 2004); uma  voltada para questões pertinentes à Educação 

Superior (UFRGS, 2004); e uma  produzida no âmbito da EJA (UFMT, 2011). 

Agora, explicitaremos para cada grupo de DT os objetos de estudo para 

melhor compreendê-las. 

A utilização da tecnologia educacional está presente no Doc. 57 

(UFRGS, 2004). Nesta investigação a autora busca discutir o emprego de 

ambientes computacionais de aprendizagem para a educação matemática 

de graduandos universitários.   

*** 

As DTS classificadas no grupo livros didáticos e/ou mídias escritas 

apresentam investigações pautadas na análise do Livro Didático de 

Matemática. Identificamos, neste caso, dois documentos: 36 e 58. No Doc. 36 

(PUC-SP, 2004) o autor procura identificar como se apresenta a temática 

referente à cidadania nos livros didáticos de Matemática. E por fim, o Doc. 

58 (UFMT, 2009) analisa o conteúdo referente à proporcionalidade em 

coleções de livros didáticos utilizadas na Educação de Jovens e Adultos. 

*** 

Dissertações e Teses sobre História/Filosofia/Epistemologia 

Para o foco temático “História, Filosofia e Epistemologia da 

Matemática” identificamos apenas um trabalho para análise.  

De forma sintética, assinalamos para este foco uma tese de 

doutorado (UNICAMP, 1999). Conforme Soares e Maciel (2000), 

classificamos a tese de doutorado (Doc. 35) como um gênero de texto do 

tipo Ensaio. A autora desenvolve sua tese em três ensaios. O primeiro 

descreve a história das ideias matemáticas, expõe como a ciência 

matemática do mundo ocidental, através de sua linguagem, descreve o 

mundo físico. No segundo, a autora expõe como compreendeu as ideias do 

autor Merleau-Ponty sobre o corpo, a linguagem, o conhecimento, o espaço 

e a temporalidade. Já no terceiro ensaio, ela articula questões expostas nos 

dois primeiros ensaios. Neste terceiro ensaio, entram em cena temáticas 
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relacionadas ao tempo e espaço vividos, a possibilidade de considerar o 

conhecimento, a ciência e a própria racionalidade no solo perceptivo. Além 

desses pontos, a pesquisadora expõe ideias sobre Paulo Freire e sobre a 

Etnomatemática, articulando tais referenciais com as contribuições que a 

Fenomenologia propõe à Educação Matemática.  

Observamos aos nos depararmos com esse pequeno grupo de 

trabalhos que os pesquisadores da área de Educação Matemática, ao tomarem 

Paulo Freire como subsídio ou referencial teórico, têm demonstrado pouco 

interesse por investigações as quais discutam questões Históricas (História 

documental; estudos de revisão bibliográfica que utilizam fontes primárias 

e secundárias para resgatar fatos, acontecimentos, conflitos ou estudos que 

utilizam a história oral visando resgatar a trajetória do ensino de 

matemática) ou estudos com aspectos mais filosóficos e epistemológicos 

(estudos que procuram discutir questões como concepções da Matemática e 

Educação Matemática ou questões sobre a natureza de conhecimento 

matemático).  

Dissertações e Teses sobre Etnomatemática 

Apesar de Ubiratan D‟Ambrósio e suas ideias sobre Etnomatemática 

serem referências para área de Educação Matemática detectamos apenas dois 

trabalhos classificados dentro desse foco temático. E mais, elencamos que 

esses trabalhos não foram orientados por D‟Ambrósio! 

 

Quadro 15 - Dissertações e Teses referentes ao foco temático Etnomatemática no âmbito 
da Educação Matemática. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Neste foco temático identificamos uma dissertação de mestrado, 

alocada na PUC-SP e defendida em 1997; e uma dissertação de mestrado 

profissional defendida na USS, defendida em 2009. Iniciamos nossa 

Doc. Instituição Ano de defesa Titulação 

75 PUC-SP 1997 M 

33 USS 2009 MP 
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descrição com o Doc. 33. Neste documento (USS, 2009), temos um trabalho 

buscando investigar os saberes e as práticas de trabalhadores (operários) 

desenvolvidas em pequenas centrais hidrelétricas e nos sistemas elétricos 

de alta tensão. Para isso, o autor utilizou a Etnomatemática, combinada com 

o pensamento freireano como referencial teórico. Neste trabalho há a 

seleção de exemplos e práticas de tarefas vividas, mantendo um paralelo 

entre o conhecimento científico e o conhecimento dos operários nas 

atividades de engenharia. 

No Doc. 75 (PUC-SP, 1997) o autor observa e  analisa transformações 

ocorridas com os índios da tribo Kuikuro (Lahatua Otomo), devido  ao 

contato em mais de um século com a sociedade nacionala. A pesquisa 

também se preocupa em compreender os processos de contagem e seu 

ensino na referida tribo. Nesta investigação, o referido autor avalia os 

resultados de forma qualitativa dentro do programa de Etnomatemática, 

além de utilizar como base teórica Paulo Freire e a etnografia (antropologia) 

como método de pesquisa. No final há preocupação com a necessidade de 

um desenvolvimento de uma pedagogia específica, diferente da usualmente 

empregada nas aulas de Matemática e que respeite a alteridade do grupo. 

 

Dissertações e Teses sobre Currículo e Programas 

Considerando o conjunto de trabalhos obtidos para leitura integral, 

detectamos apenas um trabalho referente ao foco temático “Currículo e 

Programas”. Trata-se de uma dissertação de mestrado defendida na 

Universidade Federal São João Del Rei, ano de 2011. Este trabalho analisa 

como os projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura da Universidade 

Federal de São João Del-Rei (UFSJ) se reestruturam, a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) emitidas pelo Conselho Nacional de 

Educação - Conselho Pleno (Resoluções CNE/CP/01/2002 e 

CNE/CP/02/2002), para garantir um projeto específico para a formação de 

professores, conforme preconizado no Parecer CNE/CP/09/2001. Essa 
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análise ocorre em diversas licenciaturas, entre elas, incluindo o estudo sobre 

a Licenciatura em Matemática. 

 

Outros estudos 

 

Finalmente, encerrando a descrição dos 41 documentos inicialmente 

arrolados, classificamos três DTs que se enquadram na classificação 

“outros” por não apresentarem relações com os demais focos temáticos já 

explicitados. Com base nas informações apresentadas no quadro abaixo, 

faremos algumas considerações descritivas sobre esses documentos. 

 

Quadro 16 - Dissertações e Teses distribuídas no foco temático “Outros”. 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Conforme o Quadro 16, as três DTs (dissertações) têm as seguintes 

características básicas. O Doc. 7, defendido na PUC-SP e o Doc. 44 

defendido na UNILASALLE, instituições pertencentes ao eixo sul-sudeste e 

uma DT pertencente à região Centro-Oeste. Quanto o nível privilegiado, o 

Doc. 07 não explicita um ou outro nível, por isso classificamos esta DT no 

nível geral. Por sua vez, a investigação referente ao Doc. 44, está inclinada 

para o nível do ensino médio. Por fim, o Doc. 53 é voltado para a 

modalidade de ensino EaD. 

Agora, explicitaremos os objetos de estudo referentes a cada 

documento. No Doc. 07 (PUC-SP, 2008), a autora empreende uma 

investigação de natureza bibliográfica, desenvolvendo discussões com base 

na proposta da Educação Matemática Crítica (EMC) que elucida discussões 

relacionadas à formação para a democracia e cidadania na Educação 

Matemática, com implicações sociais e políticas e para a transformação dos 

modos de direção do seu ensino-aprendizagem. A referida autora dialogou 

Doc Instituição Ano de defesa Titulação 

07 PUC-SP 2008 M 

44 UNILASALLE 2011 M 

53 UFMT 2008 M 
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com o autor Ole Skovsmose, principal representante de estudos 

relacionados à EMC, e buscou estabelecer relações com o Movimento da 

Pedagogia Crítica, com o autor Paulo Freire e com a Etnomatemática. 

O Doc. 44 (UNILSALLE, 2011) investiga sobre o abandono dos 

alunos nas escolas para melhor compreender quais os motivos que levam 

esses alunos a desistirem das aulas. O referido autor utilizou como 

arcabouço teórico concepções de Freire, Ole Skovsmose, D‟Ambrósio dentre 

outros teóricos. Utilizou como metodologia a pesquisa-ação, pois de acordo 

seu problema de investigação, surgiu à necessidade propor soluções para 

minimizar o problema da evasão e suas relações com o ensino de 

Matemática. 

Por fim, o Doc. 53 (UFMT, 2008) aborda a questão da tutoria no 

Ensino Médio com enfoque nas experiências dos tutores na área de 

Matemática em cursos de formação na modalidade à distância, revelando 

duas formas de programas aplicáveis ao Ensino Médio à distância: o Logos 

II e o Proformação. 

*** 

Finalizada a primeira parte da análise descritiva compreendendo as 

41 DTS para os quais tivemos acesso ao documento completo, passamos 

agora à segunda parte. Com efeito, passamos à apresentação de 

informações sobre as 34 DTS examinadas somente com base na análise de 

conteúdo dos respectivos resumos.   

 

b) Descrição das DTs analisadas apenas com base nos resumos 

 

Nesta etapa da descrição das DTs, as considerações serão propostas 

com base nos 34 documentos (resumos) obtidos e incluídos devido à 

possibilidade de identificação dos focos temáticos com base apenas na 

leitura desses resumos. Com esse trabalho, encontramos os seguintes 

resultados:  

 10 DTs referentes ao foco “Ensino-Aprendizagem”;  
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 9 DTs referentes ao foco “Formação de Professores”;  

 9 DTs atinentes ao foco “Características do Professor”;  

 4 DTs relacionadas às “Características do Aluno”;  

 1 DT relacionada ao foco temático “Currículos e Programas”;  

 1 outra ligada à “Recursos Didáticos”.  

Na sequência, explicitaremos detalhes sobre  cada trabalho. 

 

Ensino–Aprendizagem 

De um modo geral as DTs classificadas neste foco temático abordam 

os processos de ensino e aprendizagem que envolve a natureza do 

conhecimento matemático, métodos ou técnicas de ensino, aplicação de 

sequências didáticas com  finalidades  pedagógicas. Os documentos 

identificados foram os seguintes: 01, 03, 04, 05, 12, 19, 23, 29, 39 e 46.  

Nesse grupo de DTs nos chama a atenção à dissertação de mestrado 

(Doc. 39) defendida em 1988, na Universidade Federal do Espírito Santo, 

por Ângela Souza. Observamos ao ler o resumo da dissertação sob o título 

“Educação Matemática na Alfabetização de adultos adolescentes segundo 

a proposta pedagógica de Paulo Freire”, que o trabalho tem forte 

inclinação para a perspectiva freireana. O nível a que se destina a 

investigação é direcionado para o público da EJA. Em seu texto, a autora 

realizou uma pesquisa-ação desenvolvida em quatro círculos de cultura, em 

conformidade com a proposta de Paulo Freire, apresentando uma análise 

da produção matemática oral e escrita de 30 alfabetizandos adultos e 

adolescentes. 

Doc. 01 (USU, 2000): é uma dissertação de mestrado defendida no 

ano 2000, na Universidade Santa Úrsula, num programa de Educação 

Matemática que já não existe mais. O público alvo da investigação foram 

alunos do Ensino Superior. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na 

primeira o pesquisador realizou entrevistas informais com alunos e 

professores, coordenadores de curso de universidades públicas e privadas. 

Através desta etapa forneceu subsídios para a investigação e deste ponto 
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surgiram alguns questionamentos: quais são os fatores responsáveis pela 

falta de motivação apresentada pelos alunos do curso de Administração de 

Empresas durante as aulas de cálculo diferencial? Qual deve ser a 

metodologia utilizada nas aulas de calculo diferencial visando à melhoria 

da qualidade de formação do futuro Administrador?. A segunda etapa 

consistiu em uma pesquisa em sala de aula onde o próprio pesquisador é 

também professor da turma. 

Doc. 03 (UFPB, 2002): a autora buscou redimensionar a importância 

da Matemática para o público da EJA, utilizando como proposta 

metodológica a Etnomatemática e os princípios pedagógicos contidos nas 

ideias de Paulo Freire. 

Doc. 04 (USP, 2002): apresenta como objetivo investigar as relações, 

tensões, concepções e expectativas da professora “Alda” e seus educandos 

de uma 5ª série de uma determinada escola pública municipal de São Paulo, 

além de envolver também as interferências e as tensões entre a professora, 

seus colegas e a diretora da escola. Foram utilizados questionários e 

entrevistas como meio de coleta de dados. A análise dos dados teve 

respaldo em D‟Ambrósio e Freire. O autor concluiu que ocorreram 

resistências a uma proposta pedagógica relativa à Etnomatemática, tanto 

pelos educandos quanto de toda estrutura escolar. 

Doc. 05 (PUC-RS, 2004): neste trabalho o referido autor apresenta que 

o foco de sua investigação está em relacionar a arte com a geometria para 

alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Utilizou levantamento 

bibliográfico, buscando materiais que abordassem Matemática, Geometria, 

Arte e Educação. Também foram elaboradas e aplicadas atividades, além de 

entrevistas com os participantes. Todas as manifestações emanadas pelos 

participantes são analisadas a luz da Análise Textual Qualitativa. 

Doc. 12 (FURB, 2010): aponta como objetivo a integração de 

conhecimentos matemáticos e biológicos para que os estudantes do 6º ano 

do Ensino Fundamental possam construir sua autonomia. Para isso ocorrer 

foi necessário realizar abordagens temáticas relacionadas a frações e fauna 
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dos biomas Mata Atlântica e Savana Africana. Como procedimento 

metodológico foi utilizado à pesquisa-ação e a investigação matemática 

como suporte para a construção dos projetos de investigação. 

Doc. 19 (UFRGS, 1993): o autor toma como base o pensamento de 

Paulo Freire, buscando nesta pedagogia progressista e problematizadora, 

uma alternativa metodológica para o ensino de Matemática. 

Doc. 23 (UFRGS, 1992): investigou como a forma do atual Ensino da 

Matemática contribui para a falta de aprendizagem desta disciplina, além 

de buscar alternativas para uma educação matemática voltada para a 

construção do conhecimento. Com base nas ideias de Freire e Jean Piaget 

analisa criticamente o ensino das escolas. 

Doc. 29 (UNESP, 1998): a investigação toma por base a Pedagogia de 

Paulo Freire, a Psicologia Sócio Histórica de Vygostsky e a Filosofia da 

Dubitabilidade Matemática de Lakatos, em estudos relacionados à 

Resolução de Problemas e mais a experiência do autor; realiza um trabalho 

em sala de aula com alunos da 5ª a 8ª série denominado resolução, exploração, 

codificação e decodificação de problemas, que possibilitou aos envolvidos 

refletirem sobre essa metodologia de ensino para a Matemática. 

Por fim, o Doc. 46 (UEL, 2004) traz pesquisa que analisa as 

contribuições da Modelagem Matemática na perspectiva da Educação 

Matemática Crítica, pensando numa formação cidadã dos estudantes. Foi 

abordada a questão da cidadania  como meio para o exercício de forma 

consciente, tomando como referência Skovsmose (2001) e Freire (1983). 

 

Formação de Professores 

Identificamos neste foco temático nove DTs tratando de questões 

relativas à Formação de Professores nas modalidades inicial e continuada. 

Os documentos são os seguintes: 14, 25, 27, 34, 61, 69, 70, 71, 72. 

Doc. 14 (PUCSP, 2009): nesta dissertação de mestrado o autor 

apresenta como objetivo investigar a contribuição da teoria freireana na 

formação e na prática dos professores de Matemática. Conhecendo a 
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precariedade da formação dos professores, o autor coloca a seguinte 

questão para nortear seu trabalho: como os referenciais freireanos podem 

contribuir para a formação e a prática de professores de Matemática, 

visando à superação de dificuldades encontradas no ensino dessa área de 

conhecimento, na direção de uma educação problematizadora?  

Doc. 25 (UNIBAN, 2011): busca investigar a formação de professores 

da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte com uma perspectiva 

Etnomatemática. Esta pesquisa de doutoramento é considerada pelo autor 

como uma investigação do tipo histórico-etnográfico. 

Doc. 27 (UNISINOS, 2007): tese de doutaramento na qual a referida 

pesquisadora tomou como foco de seu estudo a formação inicial de 

professores de Matemática. Foram considerados estudos que evidenciam 

fragilidade nessa formação relacionada à articulação entre a teoria e prática. 

A pesquisadora também identificou influências do movimento relacionado 

ao professor-investigador. Como metodologia a autora utilizou técnicas de 

análise documental e entrevistas com os professores de Matemática. 

Doc. 34 (PUCSP, 2004): trata da formação de professores de 

Matemática em uma perspectiva freireana. O objetivo deste trabalho foi 

levantar as concepções dos educadores matemáticos entrevistados sobre a 

formação de professores de Matemática, com a finalidade de mapeá-las e 

com isso tecer uma rede informativa que possa ser relevante teórica e 

socialmente. 

Doc. 61 (UFG, 2011): pesquisa de natureza histórica, voltada para a 

formação continuada. Objetivou compreender a relação existente entre os 

projetos “Colmeia” e “Revivenciando o Colmeia Goiânia”. O intuito foi 

identificar as rupturas e as permanências e as transformações ocorridas 

nestes projetos de formação continuada e, além disso, se esses projetos 

evidenciam o surgimento de uma cultura escolar de formação continuada 

de professores de Matemática na Universidade Federal de Goiás. 

Doc. 69 (UFPA, 2010): está relacionado com a temática Formação de 

Professor de Matemática em uma perspectiva de formação inicial. O 
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referido autor explicitou que o objetivo foi investigar como se apresentam 

os aspectos formativos e expectativas de formação expressas por estudantes 

da Licenciatura em Matemática na Universidade Federal do Pará. 

Doc. 70 (UFSC, 2009): investiga as práticas desenvolvidas pelo grupo 

de profissionais de uma escola pública estadual paulista para potencializar 

espaços coletivos que promovam a formação continuada de seus 

professores sobre o Ensino de Matemática nas séries iniciais, além de 

investigar o desenvolvimento profissional a partir do desenvolvimento 

dessas práticas pedagógicas e as influências das políticas públicas nesse 

processo. 

Doc. 71 (UFMT, 2005): neste trabalho a pesquisadora indicou como 

objetivo central verificar como evoluem as concepções dos professores de 

Matemática em relação ao uso da informática educativa, a partir de um 

curso de capacitação. Por fim, o Doc. 72 (UFC, 2005) aborda a formação 

continuada e a mediação pedagógica dos professores em turmas iniciais do 

Ensino Fundamental. Também analisa a influência da formação contínua na 

prática pedagógica dos professores, utilizando como mediador uma 

sequência didática com base na Sequência Fedhati para o Ensino de 

Matemática. 

 

Características do Professor 

Neste foco temático identificamos nove DTS que abordam aspectos 

relacionados às concepções dos professores. Os Docs são: 13, 31, 41, 43, 51, 

54, 56, 59, 68. Explicitaremos para cada documento o objetivo principal de 

cada investigação que será descrito a seguir. 

Doc. 13 (UNISINOS, 2004): dissertação de mestrado em que a autora 

aborda questões concernentes ao processo de reconstrução das concepções 

epistemológicas e conceituais em relação à aritmética de nove alunas do 

curso Normal Superior que já atuam como professoras no Ensino 

Fundamental. 
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Doc. 31 (UNINOVE, 2003): o autor preocupou-se em estudar os 

dilemas e problemas envolvendo a atividade do docente licenciado em 

Matemática e habilitado a ensinar Física. Discute fatores que levam a 

resultados negativos, tomando como hipótese que a ausência de aulas 

práticas adequadas para o ensino de Física e laboratórios precários 

promove uma formação deficitária  dos discentes do Ensino Médio.  

Doc. 41 (UNISINOS, 2004): o objetivo do trabalho foi investigar como 

as experiências e os saberes dos professores foram compartilhados e 

valorizados por um grupo de formação continuada de professores de 

Matemática. A proposta de formação buscou promover, além da formação 

matemática e pedagógica, a formação humanizadora da formação 

continuada desses docentes. 

Doc. 43 (FUPI, 2011): relata a investigação  das concepções dos 

professores do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental  das escolas da rede 

pública acerca da Matemática e do seu ensino. Buscou também 

compreender sua gênese e seus reflexos na prática docente. 

Doc. 51 (UNISANTOS, 2004): a dissertação representa uma pesquisa 

decorrente de observações dos seguintes ambientes: sala de aula, sala dos 

professores, o pátio, a entrada e saída da escola, a cerimônia de formatura. 

Essas observações foram submetidas à reflexão que mostram as relações de 

poder emanadas pelo professor de Matemática em suas aulas; relaciona 

esse fenômeno à construção histórica da Matemática no Brasil, denunciando 

que a manutenção de práticas fragmentadas e voltadas para a formação de 

especialistas, acaba afastando os estudantes da disciplina. Para o autor é 

necessário que os professores de Matemática modifiquem sua prática, 

provocando uma alteração no paradigma vigente. 

Doc. 54 (UFES, 2009): analisa a integração entre a formação inicial e 

continuada dos professores da EJA, seu engajamento e atuação profissional, 

com foco nos professores egressos do curso de Licenciatura em Matemática.   

Doc. 56 (UNIUBE, 2009): o objeto de estudo está voltado para a 

formação inicial e continuado dos professores de Matemática que atuam na 
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EJA em Montes Claros. O autor explicita que a pesquisa tem o objetivo de 

investigar como os professores de Matemática em Montes-Claros–MG se 

formaram e se formam para atuar na EJA. 

Doc. 59 (UFPA, 2009): o objetivo da pesquisa foi investigar e 

compreender o processo de desenvolvimento profissional de seis 

professores de Matemática que atuam em escolas públicas de Belém-PA e 

que cursavam o segundo semestre do curso de especialização em Educação 

Matemática. A pesquisa foi balizada pela seguinte questão norteadora: o 

que revelam os professores quando são solicitados a falarem sobre sua 

formação e desenvolvimento profissional? 

Por fim, o Doc. 68 (UFPA): o objetivo da investigação foi descrever 

sua própria prática desenvolvida em sala de aula envolvendo crianças de 3ª 

e 4ª série do Ensino Fundamental de uma escola particular, analisando 

também o desempenho dessas crianças no processo de resolução de 

problemas de Matemática. Para análise dos processos desenvolvidos pelas 

crianças, a pesquisadora teve como aporte teórico Vernal e Bachelard e para 

compreender sua própria prática em sala de aula tomou como base as 

concepções de educação de Freire. 

 

Características do Aluno 

Neste foco temático identicamos quatro DTS as quais citamos: Docs: 

21, 37, 38 e 40. Ressaltamos mais uma vez que explicitaremos o objetivo de 

cada pesquisa e quando necessário teceremos comentários gerais. 

Doc. 21 (UFPA, 2009): objetiva compreender a interação entre saberes 

tradicionais da cultura dos alunos ribeirinhos e saberes matemáticos 

escolares na construção de saberes outros, relevantes à vida dos alunos no 

seu cotidiano e no escolar. 

Doc. 37 (USP, 2009): a autora da pesquisa objetiva compreender de 

que  modo os educadores matemáticos podem fazer emergir o 

conhecimento primeiro dos educandos referentes às grandezas e medidas. 

Com isso busca legitimar o conhecimento prévio dos educandos, para, por 
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meio do diálogo com ele, gerar processos de ensino-aprendizagem mais 

significativos. 

Doc. 38 (UNIBAN, 2011):  pesquisa com enfoque em 

Etnomatemática. O objetivo foi compreender como as relações matemáticas 

eram construídas na mente dos filhos de feirantes do Município de Capão 

Bonito – desde o planejamento da plantação de hortaliças, grãos e frutas até 

a exposição desses produtos nas barracas das feiras livres. E por fim, o Doc. 

40 (UFPEL, 2000) lança diversos questionamentos na tentativa de 

compreender o papel da Matemática no cotidiano das pessoas, examinando 

a valorização da bagagem cultural e a possibilidade de aprender 

Matemática sem ir à escola. Utiliza para isso, reflexões com base na 

Etnomatemática. 

 

Currículos e Programas 

Neste foco identificamos o Doc. 18, dissertação de mestrado 

defendida na Universidade Federal Rural de Pernambuco, ano de 2006. 

Nesta investigação o autor assinala como objetivo principal do trabalho a 

ideia de analisar o Projeto Político-Pedagógico (PPP) adotado pela 

Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul. Com base em uma 

visão crítico-construtivista busca estabelecer um elo entre o conteúdo do 

PPP e a prática pedagógica dos professores, com ênfase no ensino de Física 

e Matemática e considerando o Curso de Ciências com Habilitação em 

Matemática. 

 

Recursos Didáticos 

Aqui foi identificado apenas o Doc. 60 (PUCMG, 2010): devido à 

inserção da EJA na rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica 

através do PROEJA- Programa de Integração à Educação Básica na 

Modalidade EJA nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

a pesquisadora percebeu a necessidade de realizar uma investigação para 

verificar possibilidades de construção de um material didático para o 
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ensino de Matemática destinado ao curso de Agente comunitário de Saúde 

nesta modalidade. 

 

4.2.3 - Gênero de trabalho acadêmico 

Neste descritor adotamos uma forma de classificação inspirada nas 

propostas formuladas por Soares (1989) e Soares e Maciel (2000), também 

utilizadas com adaptações por Megid Neto (1999) e Teixeira (2008), em seus 

respectivos trabalhos de doutoramento. Utilizamos as três macro categorias: 

Ensaio, Relato de Experiência, Pesquisas (Descritivo-Explicativas e de 

Intervenção)  definidas por Soares e Maciel (2000) já explicadas na seção 

destinada à descrição metodológica adotada para este trabalho.  

Os resultados obtidos após a classificação dos documentos podem 

ser expressos no gráfico a seguir: 

Gráfico 8 – Distribuição das DTs analisadas em relação ao descritor “gênero de 
pesquisa”. 

 Legenda: PI – Pesquisa de Intervenção; PDE – Pesquisa Descritiva-Explicativas.  
Fonte: dados de pesquisa. 

 

Em termos quantitativos, considerando nosso grupo de trabalhos 

analisados, identificamos 2,7% (dois trabalhos) enquadrados na modalidade 

“ensaio” e não encontramos trabalhos com características de “relato de 

experiência”. Com efeito, encontramos em sua maior parte, trabalhos 

caracterizados no gênero “pesquisa”, que em termos quantitativos 

representam 97,3% (73 trabalhos).  

Ensaio  
2,7% 

PDE 
65,3% 

PI 
32% 
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Na modalidade de pesquisa temos algumas subcategorias a serem 

consideradas: Pesquisas Descritivo-Explicativas (PDE) e Pesquisas de 

Intervenção (PI). Assim, constatamos que 32% (24 Docs.) dos trabalhos 

caracterizam-se por incluir intervenções, ao passo que 65,3% (49 docs.) das 

DTs analisadas apresentam características de Pesquisa Descritivo-

Explicativas.  

Desta forma, nosso objetivo nesta seção foi apontar a tipologia 

textual presente nas DTs arroladas para análise por meio das categorias já 

citadas anteriormente. Com essa classificação, verificamos que a maior 

parte das DTs assume a forma de relatos de pesquisa desenvolvida, 

predominando neste grupo as pesquisas descritivas, voltadas para 

explicitação de realidades e construção de estudos diagnósticos sobre como 

acontece o ensino de Matemática e sobre os problemas envolvidos  no 

ensino, na aprendizagem e na formação de professores da referida área. 
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5 - CLASSIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES E TESES 
QUANTO A  MODALIDADE DE APROPRIAÇÃO DAS 

IDEIAS DE PAULO FREIRE 
 

Dedicamos este capítulo à realização de um estudo interpretativo das 

DTs obtidas para análise com base em categorias propostas por Catani, 

Catani e Pereira (2001) e já mencionadas no capítulo referente aos aspectos 

metodológicos. Empregamos uma espécie de adaptação dessas categorias 

para tentar classificar as DTs quanto às modalidades de apropriação das ideias 

de Paulo Freire nas DTs examinadas.  

Consideramos que o termo apropriação está associado a uma tentativa 

de indicar a variedade de formas de recepção e formas peculiares de leitura 

que se fez do pensamento de Paulo Freire pelos pesquisadores em Educação 

Matemática ao produzirem seus trabalhos, considerando nosso recorte de 

investigação. O significado desse termo parte de um conceito arquitetado 

por Roger Chartier (1998 apud CATANI; CATANI; PEREIRA, 2001) para 

explicitar os processos de produção de sentido que configuram a leitura 

como criação e a compreensão das várias interpretações feitas entre nós. 

Chartier esclarece o sentido do termo considerando que: 

[...] a apropriação tal como entendemos visa a uma história social 
dos usos e interpretações referidos a suas determinações 
fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os 
produzem. Dar, assim, atenção às condições e aos processos que, 
muito concretamente, conduzem as operações de construção do 
sentido (na relação de leitura e nos outros casos também), é 
reconhecer, contra a antiga história intelectual, quem nem as 
inteligências nem as ideias são descarnadas e, contra os 
pensamentos do universal, que as categorias dadas como 
invariantes, sejam filosóficas ou fenomenológicas, estão por se 
construir na descontinuidade das trajetórias históricas. 
(CHARTIER, 1998, p. 74 apud CATANI; CATANI; PEREIRA, 
2001). 
 

Assim, salientamos que o sentido do termo apropriação auxilia na 

compreensão da leitura como criação e as diversas variações de 

interpretações e usos que os autores constroem sobre as concepções de 

Paulo Freire. 
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Para decidirmos sobre a modalidade de apropriação utilizada pelos 

autores, examinamos as DTs conforme os seguintes caminhos: i) leitura do 

resumo e/ou textos integrais para construirmos a visão geral de cada 

trabalho; ii) observação das referências bibliográficas, identificando obras 

utilizadas no texto por cada um dos pesquisadores; iii) leitura da 

introdução e da metodologia para identificar o objetivo da investigação; iv) 

leitura dos capítulos destinados a referenciais teóricos e análises de dados, 

procurando encontrar elementos da obra de Paulo Freire nos respectivos 

trabalhos.  

Após a leitura atenta desses itens, das leituras realizadas de alguns 

livros de Freire e obras de alguns de seus interlocutores, para compreender 

seu modo de pensar e seus principais conceitos e ideias, estabelecemos a 

modalidade de apropriação, classificando cada dissertação ou tese numa das 

três categorias possíveis.  

Através da imersão nos textos das dissertações e teses, seguindo os 

caminhos propostos anteriormente, realizamos a classificação de 60 DTs. 

Esse montante corresponde a 80% do total de trabalhos arrolados durante a 

pesquisa. Nessa parte da análise realizamos a classificação considerando 41 

DTs obtidas em sua integralidade, somadas a mais 19 DTs, examinadas 

somente tomando como base os resumos. Neste caso, a análise dos resumos 

permitiu realizar a classificação porque, ao empreendermos a leitura desses 

textos, percebemos que algumas concepções freireanas ficavam evidentes, 

seja no título, no corpo do texto ou nas palavras-chave. Devido a este ponto 

incluímos os resumos nesse processo de análise, ficando assim com o total 

de 60 DTs referidas no início do parágrafo. Mesmo assim,  outras 15 DTs 

não foram incluídas porque os resumos apresentavam insuficiência de 

informações para realizar a classificação pretendida. 

Desta forma, identificamos 24 trabalhos classificados na modalidade 

de Apropriação Incidental ou Episódica; 27 trabalhos foram enquadrados na 

modalidade Parcial ou na forma de Apropriação Não Sistemática; somente nove 
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trabalhos, isto é, 15% das DTs sob análise, foram classificadas na modalidade 

de Apropriação Sistemática. 

A seguir daremos detalhes sobre as DTs segundo as modalidades de 

apropriação Incidental e Parcial, assinalando as obras utilizadas pelos 

pesquisadores ao produzirem seus trabalhos com base nas ideias do 

referido educador. Além disso, elencaremos algumas categorias que 

caracterizam o pensamento de Freire utilizados nesses trabalhos, sem 

estabelecer uma discussão mais aprofundada sobre o uso dessas categorias. 

Com relação as DTs classificadas na modalidade de Apropriação Sistemática, 

daremos atenção especial a elas na fase posterior da análise (item 5.2). 

 

5.1- Dissertações e Teses classificadas na modalidade de Apropriação 
Incidental ou episódico 

Relembrando, neste caso, temos trabalhos caracterizados por 

referências rápidas e superficiais à obra de Paulo Freire. Ele pode ser 

arrolado nas referências finais, mas não citado no corpo do texto; ou então é 

citado pontualmente no texto e/ou aparece relacionado junto com outros 

autores e referenciais. Nessa modalidade há uma utilização esparsa e  muito 

genérica, com uso de argumentos superficiais das ideias do autor. 

Tomando como referência o Gráfico 1 da seção 4, no período 

compreendido entre 2006–2011, identificamos as seguintes DTs na 

Apropriação Incidental: Docs: 2; 15; 24; 27, 28; 31; 43, 47; 48; 53;  55; 56; 58; 59; 

60; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 72; 73 e 74. Portanto, aqui temos um total de 24 

trabalhos, correspondendo a 40% das 60 DTs examinadas neste ponto da 

pesquisa. 

Em todos esses casos, os pesquisadores utilizaram algumas 

concepções freireanas de forma episódica. De forma pontual algumas 

ideias, que marcam o pensamento freireano, são mobilizadas nesses estudos 

acadêmicos produzidos em Educação Matemática. Em suas discussões, esses 

trabalhos não apresentam foco central nas concepções de Paulo Freire. Ele é 

citado de forma pontual e esparso, como um dos autores, entre tantos 
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outros que trazem ideias e contribuições para o trabalho realizado. Com as 

DTs obtidas na íntegra foi possível identificar as obras citadas nesses 

trabalhos: Pedagogia do Oprimido; Pedagogia da Autonomia; O livro da 

Bibliografia de Paulo Freire, organizado por Moacir Gadotti; e o livro 

escrito por Ana Maria Araújo Freire, ambos utilizados como interlocutores 

para discussão de algumas concepções freireanas.  

 

5.2– Dissertações e Teses classificadas na modalidade de Apropriação 
Parcial ou Não Sistemática 

Neste modo de apropriação foram  identificadas 27 trabalhos que, 

em termos percentuais, correspondem a 45% dos 60 trabalhos sob análise.  

Dissertações e Teses classificadas nesta modalidade de apropriação 

apresentam como característica geral a utilização de alguns conceitos os 

quais são mobilizados em alguns momentos, revelando a intenção do 

pesquisador em reforçar seu quadro de argumentação, além de articular 

algumas ideias freireanas em determinado momento da análise dos dados. 

Foi observado também que, neste grupo de trabalhos, Paulo Freire é citado 

junto com outros autores, mas não se configura como o referencial central 

para as discussões desenvolvidas no âmbito desses estudos. 

Neste segundo grupo de trabalhos, as obras de Paulo Freire mais 

citadas, dentre outras, foram as seguintes:  

 Pedagogia do Oprimido  

 Medo e Ousadia (Freire e Shor)  

 A importância do ato de ler 

 Educação e Mudança 

 Educação como Prática de Liberdade  

 Ação cultural e outros escritos  

 Pedagogia da Autonomia  

 Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido 

 Política e Educação   

 Por uma pedagogia da pergunta (Freire e Faundez)  
 

Nesta modalidade de apropriação a classificação quanto ao nível de 

ensino ficou disposta da seguinte forma: sete DTs incidiram suas pesquisas 
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para o EF2; três DTs inclinadas para o EM; quatro voltadas para o ES; seis 

não focalizam específico nível escolar; e, por fim, sete foram classificadas no 

descritor “outros” no qual predominaram estudos direcionados à EJA. 

As DTs enquadradas nesta modalidade de apropriação foram 

produzidas com interesses e objetivos diversos. Estão voltadas para temas 

delimitadores no âmbito dos seguintes focos temáticos:  

 Características do Professor: 9 DTs; 

 Ensino-Aprendizagem: 8 DTs;  

 Características do Aluno: 2 DTs;  

 Recursos Didáticos: 2 DTs;  

 Currículos e Programas: 2 DTs 

 Etnomatemática: 1DT;  

 História/Filosofia/Epistemologia: 1 DT;  

 Outros estudos: 2 DTs.  

Assinalamos também que a distribuição das DTs deste grupo quanto 

aos gêneros de pesquisa: um trabalho classificado como Ensaio; 26 

trabalhos enquadrados no gênero do Tipo Pesquisa, sendo 18 trabalhos 

caracterizados como pesquisa descritivo-explicativas e oito como pesquisas 

de intervenção. 

 

5.3– Dissertações e Teses classificadas na modalidade de Apropriação 
Sistemática 

Após o trabalho de imersão nas DTs e de posse das categorias 

propostas por Catani, Catani e Pereira (2001), identificamos nove pesquisas 

classificadas na modalidade de apropriação sistemática. Lembramos que no 

caso deste grupo de trabalhos, teríamos DTs caracterizadas pela utilização 

sistemática de noções e conceitos do autor, além deixar entrever a 

preocupação principal com o modus operandi da teoria freireana (processos 

de conscientização, dialogicidade, educação problematizadora, etc.). Neste 

caso, a perspectiva educacional proposta por Paulo Freire marca fortemente 

o trabalho, como referencial principal para subsidiar a análise e 

argumentação. DTs classificadas nesta categoria adotam o autor como 

referência nuclear, sendo o único ou pelo menos um dos referenciais 
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centrais para o desenvolvimento do trabalho. Os documentos encontrados 

que atendem a essas características foram os seguintes: os Docs. 4; 14; 17, 20, 

26, 32, 34; 39; 75 distribuídos conforme seus respectivos  focos temáticos:  

Ensino-Aprendizagem:  Docs. 4; 17; 20; 39;  Formação de Professores: Docs. 

14; 26; 32; 34  e, finalmente, o Doc. 75,  vinculado ao foco temático 

Etnomatemática.  

Quanto à titulação esses nove trabalhos são distribuídos de forma a 

termos sete dissertações de mestrado e duas teses de doutorado. Em 

referência aos níveis de ensino identificados nos trabalhos desenvolvidos, 

temos  seis  voltados para a Educação Básica ( EF2, EM; EJA e Geral), e três 

trabalhos com preocupações relativas à Educação Superior, notadamente 

pensando no problema da formação de professores de Matemática. 

Quanto o gênero de pesquisa esses estudos ficam distribuídos  da 

seguinte forma: Docs 17; 20; 39,  com caráter de Pesquisa de Intervenção; os 

Docs 4; 14;26; 34; 75 com características de Pesquisa do tipo Descritiva-

Explicativa; e, apenas o Doc. 32  classificada no gênero de Ensaio. 

Portanto, sublinhamos que houve a identificação de nove DTs dentro 

do modo de apropriação sistemática. A  seguir daremos  mais detalhes 

sobre todos esses trabalhos. 

Assim, daremos início com a descrição do Doc. 4. Neste trabalho, o 

autor investigou as relações, concepções e expectativas da professora Alda e 

de seus educandos do Ensino Fundamental II (5ª série). Nesse intento 

envolveu também em sua pesquisa as interferências e as tensões entre a 

professora, seus colegas de trabalho e a diretora da escola. A coleta de 

dados ocorreu a partir da observação das aulas junto com questionário e 

entrevistas para, em seguida, investigar possibilidades pedagógicas 

referentes à Etnomatemática em um ambiente de educação formal. Além de 

Ubiratan D‟Ambrósio como referência para o campo da Etnomatemática, o 

autor utilizou as concepções de Freire no processo de análise, sendo uma 

das referências que marcam fortemente a pesquisa. 
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Doc. 14: A pesquisa examina a contribuição da teoria freireana no 

âmbito da formação e na prática dos professores de Matemática no 

Município de Diadema/SP, abordando questões diretamente ligadas à 

formação dos professores de Matemática, que segundo o autor, é 

caracterizada por forte tendência tecnicista herdada de décadas anteriores. 

Isso contribui para uma má compreensão do ensino da Matemática, 

ocasionando também influências negativas para dentro da sala de aula,  

como o desinteresse dos alunos. A investigação foi orientada pela seguinte 

pergunta orientadora: como os referenciais freireanos podem contribuir 

para a formação e a prática dos professores de Matemática, visando à 

superação de dificuldades encontradas no ensino dessa área do 

conhecimento, na direção de uma educação crítico-transformadora? Assim, 

acreditamos que os elementos que caracterizam o pensamento freireano 

ficam bastante evidentes na pesquisa engendrada voltada para o campo da 

Formação de Professores de Matemática. 

 Doc. 17: Neste documento a pesquisadora desenvolveu atividades 

de Matemática através da aplicação de unidades de aprendizagem para 

ensinar geometria plana em turmas da EJA, permitindo aos alunos 

construírem conhecimentos e a busca de uma aprendizagem significativa. 

As ideias de Freire foram utilizadas no que concerne à prática de 

alfabetização das classes populares por meio da conscientização. Para isso 

algumas obras foram elencadas pela autora, tais como a Pedagogia da 

Autonomia (1996), Pedagogia do Oprimido (2005) e Medo e Ousadia (2006). 

Com base nessas obras ela mobilizou categorias que marcam o pensamento 

freireano tais como: conscientização, criticidade, curiosidade, esperança etc. 

Doc. 20: a pesquisadora, ao propor o desenvolvimento de atividades, 

baseadas no diálogo e na pesquisa pensou como essas atividades poderiam 

contribuir para a formação de um cidadão crítico, utilizando Freire como 

um dos pressupostos teóricos que amparam sua pesquisa. Algumas ideias 

que aparecem estão presentes nas obras citadas pela pesquisadora tais 

como: a Educação e Mudança (1979); Pedagogia da Pergunta (1985); Medo e 
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Ousadia (1986), Pedagogia da Autonomia (1988); À Sombra desta 

Mangueira (1995); Pedagogia do Oprimido (1996b), Educação como Prática 

da Liberdade (2000). As categorias que marcam o pensamento freireano 

estão relacionadas aos seguintes termos: desenvolver o senso crítico e 

politizar; um novo conhecimento pode ser superado; realidade do aluno, 

senso crítico para torna-se consciente das suas ações; integração ao 

contexto, ato de criar e recriar; diálogo; cidadãos conscientes – educação-

cidadania – democracia; educação libertadora.  

A autora utiliza essas ideias, buscando elementos das concepções 

freireanas para verificar quais contribuições que as atividades 

contextualizadas de Matemática trazem para a formação do cidadão crítico. 

Ao interpretar os dados obtidos, através dos comentários realizados pelos 

alunos, a autora busca identificar tais categorias como: a capacidade de 

questionar, refletir e estabelecer relações, elevando assim, a capacidade 

crítica dos educandos com o intuito de transformar sua realidade. Essas 

atividades contextualizadas são baseadas em discussões realizadas pela 

pesquisadora ao abordar as ideias básicas de Freire. Tais aspectos são 

condizentes com a preocupação do trabalho ao abordar ideias concernentes 

à realidade dos alunos e seus aspectos culturais, vivências e experiências, 

para que estes, através do desenvolvimento da consciência crítica, possam 

transformar sua realidade. Portanto, para a pesquisadora, as atividades 

descritas na pesquisa contribuíram para a formação de educandos críticos e 

conscientes da realidade que os cerca.  

No Doc. 26 o autor buscou mostrar aos professores da educação 

básica e aos professores do ensino superior relações entre a Educação 

Matemática e a teoria de Paulo Freire, além de obter subsídios para discutir a 

formação dos professores de Matemática nas modalidades inicial ou 

continuada. O autor também mostra uma aproximação entre o campo de 

estudos referente à Educação Matemática e a teoria educacional  Freireana. As 

ideias utilizadas pelo pesquisador estão relacionadas à conscientização; à 

concepção bancária da educação e seu oposto, à problematização; diálogo; 
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formação permanente e interdisciplinaridade; tema gerador etc. Desta 

forma, a partir dessas categorias, o pesquisador estabelece relações entre as 

concepções freireanas e a Educação Matemática, além de evidenciar pontos 

favorecedores para o desenvolvimento de  estudos relacionados ao campo 

da formação de professores de Matemática. Na pesquisa empreendida, o 

autor utiliza a metodologia da História Oral, evidenciando influências e 

contribuições de Freire na trajetória dos pesquisadores e do campo da 

Educação Matemática. Em suas conclusões, o autor identifica que há falta de 

pesquisas utilizando as ideias de Freire. Há pouca utilização do aporte 

freireano como subsídio teórico nas pesquisas em Educação Matemática; 

aponta também evidências de Freire na área, porém elas são implícitas. 

Chama atenção para a grande omissão do ideário freireano nas pesquisas 

brasileiras no referido campo de pesquisa.  

 Para realizar discussões utiliza as seguintes obras: Paulo Freire: uma 

bibliografia; Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução 

ao pensamento de Paulo Freire; Cartas à Guiné-Bissau; Professora sim, tia 

não: cartas a quem ousa ensinar; Educação e Mudança; Por uma Pedagogia 

da Pergunta; Fazer a escola conhecendo a vida; A educação na cidade; A 

importância do ato de ler; Educação como Prática da Liberdade; Pedagogia 

do Oprimido; Ação cultural para liberdade e outros escritos; Educação e 

atualidade brasileira.  

Já no Doc. 32, o autor realizou pesquisa teórica de caráter histórico-

filosófico-educacional, utilizando as concepções teóricas de Paulo Freire e 

D‟Ambrósio para discutir suas contribuições para a formação dos 

professores de Matemática no Brasil. Paulo Freire representa um dos 

referenciais teóricos destacado na pesquisa, sendo, portanto, utilizado de 

modo sistemático ao mobilizar diversos conceitos concernentes ao 

pensamento freireano. O autor, a  partir dessa pesquisa,  mostra que a 

forma atual da formação de professores de Matemática está fortemente 

arraigada em uma formação alienada e voltada aos preceitos de uma 

sociedade de classes, não permitindo assim, ao futuro professor 
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compreender e ter autonomia em sua atuação, sendo apenas um intelectual 

orgânico a serviço da consolidação da hegemonia da classe dominante. 

Com o aporte teórico centrado em Freire e D‟Ambrósio a pesquisa revela 

caminhos possíveis para o processo de formação de um professor de 

Matemática crítico e libertador, consciente da sua tarefa enquanto agente 

ativo na formação de educandos não especialistas em Matemática, mas 

buscando a sua inserção em situações reais dos quais vivem como sujeitos 

transformadores e, em transformação, encontrando na Matemática 

ferramenta para o processo dialético de sua própria construção. Em suma, a 

pesquisa mostra a necessidade dos formadores conscientizarem os futuros 

professores de Matemática de seu papel enquanto intelectuais a serviço da 

construção da hegemonia dos excluídos e dos explorados. 

As discussões realizadas no decorrer do texto foram balizadas 

através as seguintes obras de Freire: a Educação e Mudança; Pedagogia da 

Autonomia; Por uma Pedagogia da Pergunta; Medo e Ousadia;  Pedagogia 

do Oprimido; Extensão ou Comunicação; Educação e Atualidade Brasileira; 

Educação com Prática de Liberdade; Professora sim, tia não: cartas a quem 

ousa ensinar; Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido; Cartas à Cristina. 

Doc. 34: Discute a formação de professores de Matemática sob o viés 

freireano. Através de entrevistas com os educadores matemáticos que são 

comprometidos com a Escola Pública no atual cenário da Educação 

Matemática. Assim, ao levantar as concepções dos professores 

entrevistados, o objetivo principal da pesquisa seria, a partir dessas falas, 

expor sobre o que pensam a respeito da formação docente. Durante as 

análises das entrevistas a pesquisadora percebeu que os educadores 

brasileiros contribuíram para a formação em uma perspectiva freireana. A 

autora argumenta que a formação inicial e continuada precisam refletir a 

partir da pedagogia de Freire, fornecendo uma formação holística. Conclui 

que as concepções de Freire na formação de professores de Matemática 
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apontam para a prática pedagógica em uma luta democrática, política para 

a humanização, assumindo o diálogo como instrumento da educação. 

Doc. 39: A pesquisadora desenvolveu uma pesquisa-ação dividida 

em quatro Círculos de Cultura, conforme a proposta pedagógica de Paulo 

Freire. Em seguida, apresenta uma análise da produção matemática oral e 

escrita de 30 alfabetizandos adultos e adolescentes. A coleta de dados foi 

realizada a partir das anotações da pesquisadora e dos materiais 

produzidos pelos alfabetizandos. O processo de análise de dados resultou 

no levantamento do conhecimento prévio e final dos educandos a partir da 

resolução dos problemas matemáticos, além de serem considerados 

também os erros ocorridos. Assim, após o desenvolvimento dessa pesquisa-

ação, os alfabetizandos tornaram-se mais seguros, buscando construir e 

reconstruir o conhecimento matemático a partir de seu nível de 

compreensão. A ação dialógica e problematizadora desenvolvida durante 

as atividades desmistificou a Matemática, possibilitando que os educandos 

estudassem essa disciplina com prazer. 

Por fim, o Doc. 75 trata  de estudo com base no programa de 

pesquisa em Etnomatemática, na teoria de Paulo Freire e na Etnografia 

como método de pesquisa. As observações realizadas pelo referido autor 

levaram-no a analisar as transformações ocorridas com os índios da tribo 

Kuikuro. É um grupo de índios que têm contato de mais de um século com 

a sociedade nacional. O autor tenta compreender como ocorrem os 

processos de contagem e seu ensino na Aldeia. Ao realizar a leitura na 

íntegra da referida dissertação percebemos que o pensamento freireano é 

marcante no trabalho, com a exposição de conceitos tais como “diálogo”, 

“problematização”, “humanização”, “compreender a realidade”, 

“transformação” entre outros.  Percebemos que a mobilização das 

concepções pedagógicas de Paulo Freire são relevantes no trabalho 

desenvolvido, uma vez que seu pensamento fundamenta-se nas ciências da 

educação e na metodologia utilizada com base nas ciências sociais, 

configurando assim, uma pesquisa participante (GADOTTI, 1996). Assim, 
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para balizar e enfatizar as categorias marcantes do pensamento de Freire, os 

seguintes livros foram utilizados: a Pedagogia do Oprimido; Cartas à Guiné 

Bissau; A importância do ato de ler em três artigos que se complementam; 

Ação cultural para liberdade e outros escritos; Cartas à Cristina; Pedagogia 

da Esperança; Pedagogia da Autonomia; Pedagogia do Oprimido e Quatro 

cartas aos animadores de Círculos de cultura de São Tomé e Príncipe. 

*** 

Após empreender leituras das dissertações e teses produzidas pelos 

pesquisadores na área de Educação Matemática que contêm referências 

freireanas, realizamos uma classificação das DTs quanto à modalidade de 

apropriação: Incidental, Parcial e Sistemática.  Com base nessa classificação 

observamos que a maior parte das DTs estão classificadas nas modalidades 

de apropriação Incidental e  Parcial, que juntos totalizam  85% das DTs 

examinadas nessa parte do trabalho. Com efeito,  acabamos detectando um 

reduzido número de trabalhos enquadrados na modalidade de apropriação 

sistemática. 

Para finalizar, explicitamos no quadro abaixo mais detalhes, em 

termos quantitativos, de obras citadas nas DTs analisadas. Dessa forma, 

teremos uma ideia sobre quais obras de Paulo Freire são mais utilizadas 

pelos pesquisadores ao desenvolverem suas pesquisas.  
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 Quadro 17  - Quantidade de citações das obras de Freire presentes nas dissertações e teses obtidas e analisadas referentes a Educação Matemática

OBRAS DE PAULO FREIRE 
REFERENCIADAS NAS DTs 

DOCUMENTOS - DISSERTAÇÕES E TESES OBITIDAS EM SUA INTEGRALIDADE– 41 DTs   

2 47 74 15 58 8 16 22 20 49 52 62 73 16 28 48 53 61 64 11 10 24 42 45 50 63 9 30 33 6 36 55 57 65 35 66 7 44 32 26 75   

NÚMERO DE VEZES QUE AS OBRAS DO AUTOR PAULO FREIRE APARECE NAS DISSERTAÇÕES E TESES   

                                                                                  Total 

Pedagogia da Autonomia 3 4 1 1     5 2 7 7 5 9 5 14 4   11 18 12 11   9 13 23   6 14 10 1     17 10 9 7 5 7 2 10   6 268 

Pedagogia do Oprimido  1   1 1   1 3 5 5     7 2   1     1 7 1     28     1 4 22   6 1   7   19 4 6   27 2   162 

Educação e atualidade brasileira                                                                             47 1   48 

Ação Cultural para liberdade e outros escritos                               1         1                                 1 41 2   46 

Medo e Ousadia           1 2   4 3                         1                               34     45 

Cartas as Cristina                                                                             45     45 

Educação com prática de liberdade                 3     5                               9           14     2   8 3   44 

Educação e Mudança           1     6     2                                   3         2 
 

  1 23 3   41 

Pedagogia da Esperança                     5                               3 1 3           2 1     18 2   35 

Professor sim, tia não                         3                                             2     24 1   30 

Extensão ou comunicação                       1               2                                     23     26 

Por uma pedagogia da pergunta                 3   1                                                       12 1   17 

Política e educação                               1   1             9                     2           13 

A importância do ato de ler           1                     1           3                                 1 6 12 

Cartas à Guiné- Bissau                                                                     7 
 

      3   10 

Educação na cidade                                     2             3                   1       1   7 

Conscientização: teoria e prática de libertação                       1                                             1 
 

  1   3   6 

Pedagogia da indignação                                                   4 2                             6 

Pedagogia dos sonhos possíveis                                                                 6                 6 

A sombra desta mangueira                 1                                               4                 5 

Ação Cultural para a liberdade                                          1                                       2 3 

Educação (DVD)                                                                           1       1 

Fazer escola conhecendo a vida                                                                               1   1 

Total                                          877 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Conforme o quadro acima, observamos uma vasta quantidade de obras 

de Paulo Freire as quais foram citadas nas dissertações e teses produzidas pelos 

pesquisadores que tomam a área de Educação Matemática como campo de ensino 

e pesquisa. 

Em termos quantitativos o quadro indica duas obras de destaque quanto 

ao número de citações, sendo os livros Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da 

Autonomia.  Outras obras, com destaque razoável são: a Educação e atualidade 

brasileira; Ação Cultural para a liberdade e outros escritos; Medo e Ousadia; 

Cartas a Cristina; e Educação como Prática da Liberdade.  

As demais obras foram referenciadas com pequeno grau de incidência. 

Essa pequena incidência ocorre frequentemente nas DTs classificadas nos 

modos de apropriação Incidental e Parcial. Percebemos também que algumas 

obras arroladas nas referências bibliográficas não apareciam no corpo do texto; 

outras obras apareciam somente em epígrafes, caracterizando mais uma vez a 

apropriação Incidental. 

Enfim, após empreender as análises das DTs conforme a modalidade de 

apropriação passaremos, agora, a tecer na próxima seção as considerações finais 

deste trabalho. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Nesta seção, destinada às considerações finais, conduziremos nossas 

argumentações no sentido de sintetizar as informações e interpretações 

produzidas sobre o conjunto das DTs analisadas ao longo do trabalho. Para 

isso, retomamos a questão norteadora de nossa pesquisa: quais as 

características e tendências das dissertações e teses (DTs) produzidas 

pelos pesquisadores ligados à área de Educação Matemática ao utilizarem 

as ideias de Paulo Freire como subsídio teórico para a realização de seus 

respectivos trabalhos? 

Para responder essa indagação identificamos durante o percurso de 

pesquisa 75 dissertações e teses que atendiam ao perfil desejado. A partir da 

investigação foram obtidas 41 DTs as quais foram examinadas em sua 

integralidade e mais 34 resumos. Ressaltamos que a análise empreendida 

sobre as DTs ficou assim dividida: com base em descritores mais gerais 

definidos previamente, iniciamos as análises com os descritores 

relacionados à base institucional: instituições de origem dos trabalhos, 

titulação, autores e orientadores. Nessa parte do trabalho, os dados foram 

identificados no instante da obtenção dos resumos a partir do Banco de 

Teses da CAPES.   

Desta forma, realizamos nossas inferências a partir dos 75 

documentos obtidos, todos relacionados à área de Educação Matemática e de 

algum modo articulados com o pensamento freireano. Também foram 

objeto de análise os  descritores níveis de ensino, foco temático e gênero de 

pesquisa. Quanto às modalidades de apropriação, realizamos a análise 

focalizando somente 60 DTs, representando 80% dos documentos arrolados 

durante toda a investigação. Nesta parte do trabalho as análises incidiram 

sobre as DTs sob as quais foi possível definir o modo de apropriação, seja 

pela leitura integral dos documentos ou pela análise de resumos.  Assim, as 

15 DTs restantes não foram incluídas devido à insuficiência de informações 

obtidas para realizar tal classificação.  
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Ressaltamos que o conjunto das DTs obtidas não se refere ao 

montante de pesquisas produzidas em âmbito geral na área de Educação 

Matemática, mas àquelas que expressavam  intersecção entre esta área e a 

utilização do pensamento freireano explícita ou nos  títulos, ou nos resumos 

e/ou nas palavras-chave. 

Um fato que nos chamou atenção, considerando o período em estudo 

entre 1988 – 2011 foi a identificação de 75 DTs que mencionam Paulo Freire, 

representando um número que consideramos modesto, se levarmos em 

conta todo o volume de pesquisas produzidas  na referida área. 

Ressaltamos que nesse conjunto de DTs analisadas apenas nove trabalhos 

utilizaram as concepções de Paulo Freire como referencial teórico no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Identificamos certa descontinuidade da produção em alguns 

períodos, por exemplo, entre os anos 1989-1991 e 1994-1996; e a presença de 

trabalhos contabilizados mais notadamente no período entre 2004-2011, 

compreendendo 84% das DTs de nosso interesse. Em vista dessa produção 

moderada, ligada de alguma forma às referências do educador Paulo Freire, 

formulamos algumas conjecturas para tentar compreender o porquê desta 

dinâmica de produção.  

Acreditamos que essa baixa produção acadêmica pode estar 

relacionada com a concepção de educação e posicionamentos políticos e 

ideológicos assumidos pelos pesquisadores da área. Esse ponto foi 

suscitado com base nos depoimentos tomados por Forner (2005) junto a 

professores formadores ao questioná-los sobre “por que Paulo Freire não é 

tão reconhecido no meio educacional brasileiro?”. Santos (2007) representa 

outro pesquisador dedicado a estudar as contribuições de Freire e, em 

particular, para a Formação de Professores de Matemática. Ele aponta que 

os posicionamentos políticos e ideológicos podem contribuir para adoção 

ou não de uma determinada concepção teórica. Esse aspecto reforça nossa 

hipótese para a escassez de pesquisas em Educação Matemática que tomam 

Paulo Freire como referência. Nas palavras de Santos (2007): “(...) 
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entendemos que não se trata do dilema de não usar por desconhecer, e sim de 

opções político-ideológicas quanto à adoção de certos referenciais e não 

outros.” (SANTOS, 2007, p. 38, grifo nosso). 

Em relação à distribuição de DTs por instituições acadêmicas há 

predominância da produção no eixo sul-sudeste, com uma cifra de 57 DTs, 

ou seja, 76% da produção estudada, aglutinada nessas regiões. O eixo que 

compreende as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste corresponde a 24% 

da produção investigada. Em contato com a literatura da área de Educação 

Matemática também encontramos essa concentração de pesquisas nas 

regiões sudeste e sul (FIORENTINI, 1994).  Estudos realizados no campo de 

Ensino de Ciências, por exemplo,  Megid Neto (1999) e Teixeira (2008), 

apontam também essa discrepância conforme seus objetivos de 

investigação. Observa-se que nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste a 

ocorrência de tal assimetria pode estar relacionada com a distribuição 

desigual do ensino superior e com o desenvolvimento social e econômico 

dessas regiões (CAMPOS, FÁVERO, 1994; TEIXEIRA, 2008). Há a 

necessidade, portanto, de incentivo de políticas públicas com o intento de 

buscar reduzir essas diferenças regionais através de maior investimento na 

pós-graduação, integração e articulação com agências de fomento como 

CNPq, CAPES, e as FAPs (Fundações de Amparo a Pesquisa). (CAPES, 

2010). 

Os aspectos relacionados à distribuição das DTs quanto à natureza 

das instituições mostram que a maior parte da produção de trabalhos está 

concentrada nas instituições públicas (federais, estaduais e municipais), 

correspondendo a 50,7% da produção. Um dado interessante: há uma boa 

representatividade das IES privadas (49,3%). Esse fato nos causa surpresa, 

pois em outras investigações, a exemplo de Megid Neto (1999), Slongo 

(2004), Teixeira (2008), Fiorentini (1994) e Salém e Kawamura (2009) 

notamos que ocorre uma concentração maior da produção de DTs nas 

instituições públicas, ao passo que nas particulares a produção é modesta.  
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Ao relacionar a produção de DTs aos programas de pós-graduação 

identificamos que a maior parte da produção de DTs está concentrada em 

programas de Educação, com cifra de 43 trabalhos. Programas específicos 

em Educação Matemática aglutinaram 14 DTs; e os programas de Ensino de 

Ciências e Matemática, 15 trabalhos. De qualquer forma notamos uma boa 

articulação entre os programas dessas três áreas.  

Outro ponto a salientar é a ausência de centros consolidados com 

tradição para a pesquisa que relaciona a Educação Matemática e os 

referenciais freireanos, prevalecendo um quadro de dispersão da produção 

pelas diversas IES. Com base na análise desenvolvida na seção quatro, 

percebemos um quadro de pulverização da produção de DTs pelas 

instituições e programas. Uma exceção é a PUC-SP, agregando 10 DTs. 

Desses trabalhos identificamos dois documentos (Doc. 14 e Doc. 34) com a 

utilização sistemática dos referenciais freireanos. Notamos também que no 

Doc. 14 o pesquisador menciona que seu trabalho foi desenvolvido dentro 

da Cátedra Paulo Freire da PUC-SP. Percebemos com isso que há pelo 

menos uma instituição no Brasil que tem se dedicado a desenvolver 

pesquisas com ênfase nas concepções de Paulo Freire. Outras instituições, a 

exemplo da USP, UNICAMP e UFES, embora concentrem bom número de 

trabalhos, não apresentam uma linha de pesquisa específica dedica aos 

estudos freireanos. 

Os aspectos relacionados ao descritor “titulação acadêmica” mostram 

que a maior parte da produção de DTs (72%) é referente às dissertações de 

mestrado acadêmico. Com o incremento das dissertações produzidas nos 

mestrados profissionalizantes, a quantidade de dissertações produzidas 

corresponde a sete vezes o número de teses. Acreditamos que para uma 

maior produção de trabalhos em nível de doutorado há necessidade de 

incentivar a ampliação de cursos de doutorado distribuídos pelo país, em 

particular nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Em relação aos autores dessas DTs foi identificado que a maior parte 

possui formação inicial em Matemática (licenciatura ou bacharelado), com 
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predominância da formação inicial nas Licenciaturas em Matemática. 

Assim, inferimos que a produção de DTs com diversas temáticas tem uma 

relação com o fato de a maior parte desses autores exercerem docência 

ligada a área de Matemática e terem formação neste campo (FIORENTINI, 

1994; KIPATRICK 1996, 1998; FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Ao 

inclinar o olhar para os orientadores dos trabalhos examinados, observamos 

expressiva dispersão, demonstrando um quadro em que a orientação de 

trabalhos associados às concepções freireanas ainda ocorrem de forma 

pontual. 

A distribuição das DTs pelos níveis de ensino também mostra 

dispersão, já que não encontramos concentração de trabalhos em uma faixa 

de escolaridade específica. Um dado interessante é que há um bom número 

de trabalhos ligados à Educação Fundamental e/ou EJA, modalidade 

educativa muito influenciada pelas ideias de Paulo Freire. Chamou atenção 

à ausência de pesquisas atinentes a Educação Infantil. 

Quanto ao descritor “foco temático”, considerado por Teixeira (2008) 

um importante indicador para apontar as principais temáticas investigadas, 

as análises das DTs revelaram destaque para a produção dos estudos 

relacionados aos focos temáticos Ensino-Aprendizagem (24 DTs), Formação 

de Professores (13 DTs) e Características do Professor (21 DTs). Os outros 

focos temáticos tiveram uma quantidade pouco expressiva de trabalhos a 

eles associados. 

As DTs classificadas no foco temático “Ensino-Aprendizagem” de 

forma geral tratavam sobre o desenvolvimento de metodologias e 

estratégias didáticas, com a finalidade de melhorar o processo de ensino de 

Matemática ou com a preocupação voltada para avaliar uma determinada 

proposta pedagógica. 

As DTs desenvolvidas com temáticas voltadas para a Formação de 

Professores trataram tanto de aspectos teóricos de interesse para a 

Formação de Professores (modalidades inicial ou continuada), quanto de 

estudos desenvolvidos sobre a constituição do perfil profissional iniciante 
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na docência em Matemática e contribuições da formação inicial e 

continuada para este profissional em início de carreira. 

Dissertações e Teses desenvolvidas no âmbito do foco temático 

“Características do Professor” têm a finalidade de empreender estudos 

referentes às concepções dos professores, as práticas desenvolvidas, além 

de buscar a compreensão de comportamentos, conhecimentos e atitudes 

dos docentes de Matemática. 

Buscamos identificar também os gêneros de pesquisa presentes no 

conjunto de DTs analisadas conforme as categorias propostas por Soares e 

Maciel (2000). Assim, foram classificadas 73 DTs que apresentavam 

aspectos que as caracterizavam como pesquisa e duas DTs as quais tinham 

a características de Ensaio, gênero de texto em que o autor disserta a 

respeito de um tema ou problema, expõe e teoriza, enfim, neste caso temos 

um texto teórico.  

 Dentre as pesquisas, a maior parte tinha características de pesquisa 

do tipo Descritivo-Explicativa (49 DTs), isto é, pesquisas que buscavam 

descrever, analisar e interpretar os fenômenos ligados ao Ensino de 

Matemática; 24 trabalhos envolveram algum tipo de intervenção (pesquisa-

ação, investigação-ação, pesquisa de intervenção). 

Ao empreendermos a tarefa de analisar a modalidade de apropriação 

das concepções de Freire nas pesquisas relacionadas à Educação Matemática, 

nossa preocupação esteve centrada na tentativa de mostrar 

preliminarmente como as concepções de Paulo Freire foram mobilizadas 

nessas pesquisas. Desta forma, ao mergulhar nas DTs, seguindo os 

caminhos propostos na seção cinco desta dissertação, identificamos 40% de 

trabalhos classificados na modalidade de Apropriação Incidental ou 

episódica; 45% classificados na modalidade de Apropriação Parcial; e 

somente 15%  classificados na modalidade de Apropriação Sistemática.  

Com efeito, em termos quantitativos, a forma mais frequente no 

conjunto de documentos analisados foi a modalidade de Apropriação 

Parcial. Nestes casos, percebemos que os autores citavam Paulo Freire 
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algumas vezes, junto com muitos outros autores, para reforçar o quadro de 

argumentação arquitetado no trabalho. Embora algumas categorias 

aparecessem esparsamente e de modo fragmentado, o pensar propriamente 

freireano e sua proposta educacional definitivamente não caracterizam 

estes trabalhos.  

Das análises empreendidas no conjunto de DTs consideramos que 

apenas nove apresentavam características mais sistemáticas ao mobilizarem 

as concepções de Freire e, por isso, foram classificadas na modalidade de 

Apropriação Sistemática. Esses trabalhos estão voltados para temáticas 

relacionadas a Ensino-Aprendizagem (quatro documentos); Formação de 

Professores (quatro documentos) e a Etnomatemática (um documento). 

Quanto ao gênero de pesquisa identificamos cincos trabalhos do tipo 

Pesquisa Descritivo-Explicativa, três pesquisas de intervenção e um 

trabalho classificado como Ensaio.  

Assim, após essas considerações acerca da modalidade de 

apropriação, lançamos a seguinte questão: quais contribuições desses 

trabalhos para o campo de pesquisa em Educação Matemática?  

A partir das análises realizadas verificamos que os pesquisadores 

inclinam-se para as temáticas relacionadas aos campos atinentes aos focos 

temáticos Ensino-Aprendizagem, Formação de Professores e Características 

do Professor.  

Os trabalhos classificados no modo sistemático apresentam caminhos 

e possibilidades para repensar o ensino e aprendizagem através do uso dos 

referenciais freireanos. Neste ponto, indicam a existência de resistências do 

sistema escolar em relação aos anseios dos educandos em direção a uma 

educação emancipadora, ou seja, centrada nos interesses dos alunos através 

do diálogo como princípio norteador para a humanização e conscientização 

e, além disso, o desenvolvimento de aulas mais contextualizadas, 

valorizando a realidade dos educandos.  

Já em relação à formação de professores de Matemática, as pesquisas 

indicam que a formação do professor de Matemática ainda é vista como 
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resultado de um processo histórico-cultural que sedimentou práticas 

difíceis de serem alteradas, gerando uma formação alienada, 

descontextualizada e centrada apenas em aspectos cognitivos 

(aprendizagem conceitual).  

Esses estudos apontam também possibilidades para que a formação 

de professores de Matemática seja marcada por processos mais críticos e 

libertadores, formando docentes conscientes de sua ação enquanto 

formadores dos educandos e não de especialistas em Matemática, 

valorizando a realidade social na qual os discentes estão inseridos. E mais, 

indicam a necessidade da atuação dos formadores na promoção da 

conscientização dos futuros professores, visando seu papel enquanto 

intelectuais a serviço dos grupos excluídos e injustiçados em nosso país. 

Assim, as ideias freireanas expressam a necessidade de colocarmos nossa 

prática pedagógica dentro da luta democrática e política, visando à 

humanização e o diálogo a serviço da educação. 

As DTs produzidas nesses focos temáticos, de forma geral, apontam 

caminhos  e possibilidades para um ensino de Matemática mais 

contextualizado com a valorização dos aspectos culturais ou dos 

conhecimentos primeiros que os educandos possuem e trazem para as salas 

de aula; um ensino de Matemática mais problematizador e dialógico. 

Compreendemos também que a produção dessas DTs para o campo de 

Educação Matemática que elucidam as concepções educacionais de Paulo 

Freire são imprescindíveis por fornecer bases teórico-metodológicas para 

pensarmos questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da Matemática, 

ao processo de formação dos professores de Matemática em cursos de 

formação inicial e continuada e suas implicações para o ensino de 

Matemática nas escolas de todo o país, além de subsidiar informações para 

pensarmos qual currículo seria necessário para fornecer uma formação 

sólida aos discentes da Educação Básica.  

Entretanto, a nossa investigação também mostra a incipiência da 

produção de DTs acerca de questões curriculares, com apenas dois estudos 
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voltados para o Ensino Superior, sendo este, portanto, um ponto que os 

pesquisadores da área de Educação Matemática têm dado pouca ênfase. 

Assim, considerando a produção na área de Educação Matemática, nosso 

estudo corrobora com aqueles que já sinalizaram que o debate e a pesquisa 

concernentes aos aspectos curriculares não é tradição da comunidade de 

educadores matemáticos brasileiros (PIRES, 2008). Ainda conforme esta 

autora, que participou da elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, as discussões centram-se na adequação do currículo oficial ou 

em questões pontuais relacionadas ao ensino de Matemática, por exemplo, 

uso de calculadoras.  

Portanto, dessas considerações, nota-se a premência desses trabalhos 

analisados em fornecer subsídios ou ferramentas pedagógicas para serem 

trabalhados em sala de aula. Complementando, considera-se que as DTs 

analisadas evidenciam que a preocupação dos pesquisadores está 

relacionada com os processos mais internos inerentes ao ensino-

aprendizagem da Matemática, ou seja, a urgência de propor 

metodologias/estratégias com a intenção de melhorar a aquisição do saber 

matemático, permanecendo uma tendência de natureza pragmática. A 

partir dessas ideias conjecturamos ainda que a pouca produção de trabalhos 

acadêmicos produzidos no campo da Educação Matemática e que utilizam as 

ideias freireanas pode estar relacionada com a falta de uma visão mais 

política dos pesquisadores sobre a Educação e, em particular, sobre o papel 

do Ensino de Matemática quando pensamos em uma educação voltada para 

a formação da cidadania. Essa visão de natureza política e crítica sobre a 

Educação é característica marcante do pensamento de Freire: “(...) uma 

educação para a decisão, para a responsabilidade social e política”. 

(FREIRE, 2011a, p. 117). 

Dessa forma, consideramos relevante a pesquisa desenvolvida, ainda 

que limitada à análise dos poucos trabalhos que marcadamente tinham 

influência freireana. A partir do estudo realizado, agora, temos alguma 

noção mais precisa sobre o modo como suas concepções vêm sendo 
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utilizada pelos pesquisadores em Educação Matemática, considerando é 

claro, o extrato das DTs que foi aqui examinado. Por isso, gostaríamos de 

assinalar à comunidade de educadores matemáticos a importância das 

concepções educacionais do Professor Paulo Freire no sentido de oferecer 

subsídios teóricos e metodológicos para o ensino e pesquisa no âmbito da 

Educação Matemática. Daí a necessidade de intensificarmos a realização de 

estudos  articuladores dessas duas dimensões: a Educação Matemática e a 

obra de Paulo Freire, se desejarmos realmente que o ensino de Matemática 

participe de uma educação emancipatória, voltada para a cidadania e para a 

construção de uma sociedade menos desigual.   
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Anexo A 

 

 

 

 

Documento  Autor  

Orientador  

IES  

 
Tipo (IES) 

 
 
 

 
Público 

 
Privado 

  
 
 

Titulação Mestrado acadêmico Mestrado Profissional Doutorado 

    

Ano de defesa  

Nível escolar 
EI 1º - 5º 6º - 9º EM ES Geral 

      

Foco temático 

 

 Gênero de texto 

 Ensaio Relato de 
experiência 

Pesquisa 

   Pesquisa 
histórica 

Mais de uma 
pesquisa 

Pesquisa de 
Intervenção 

Pesquisa Descritivo- 
Explicativa 

   Pesquisa 
Experimental 

Suvey Estudo de 
caso 

   Pesquisa Ação Histórica Análise de 
Conteúdo 

Classificação quanto a modalidade de apropriação das ideias de Paulo Freire 

 
Com base no 

artigo de Catani, 
Catani e Pereira 

(2001) foi 
realizada uma 
apadaptação 
para a nossa 
investigação. 

Apropriação incidental ou 
episódica 

Apropriação parcial ou não 
sistemática 

Apropriação sistemática 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Observações:  
 

Modelo de ficha utilizado para a classificação das dissertações e teses 
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Apêndice A 

Distribuição de DTs referentes à Educação Matemática que contém ideias de Freire 
classificadas quanto  à natureza das instituições de ensino superior. 

Instituições de Ensino Superior Natureza Quantidade 

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI-BA Privada 1 

PUCCAMP Privada 1 

PUC-MG Privada 1 

UEL – PR Pública/Estadual 1 

UEPG Pública/Estadual 1 

UERJ Pública/Estadual 1 

UFC Pública/Federal 1 

UFG Pública/Federal 1 

UFPB Pública/Federal 1 

UFEP-RS Pública/Federal 1 

UFRN Pública/Federal 1 

UFPE Pública/Federal 1 

UFSCAR Pública/Federal 1 

UFSJ Pública/Fedral 1 

UNESC Pública/Estadual 1 

UNESP-RC Pública/Estadual 1 

UNICSUL Privada 1 

UNILASALLE Privada 1 

UNIUBE Privada 1 

UNINOVE Privada 1 

USU Privada 1 

FURB Municipal 2 

UFES Pública/Federal 2 

UFMG Pública/Federal 2 

UNIBAN Privada 2 

UNICAMP Pública/Estadual 2 

FUFPI Pública/Federal 2 

UNISANTOS Privada 2 

UNISINOS Privada 3 

USP Pública/Estadual 2 

UFRGS Pública/Federal 4 

UFPA Pública/Federal 4 

USS Privada 5 

UFMT Pública/Federal 5 

PUC-RS Privada 7 

PUC-SP Privada 10 

Total 
 75 
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Apêndice B 

Gráfico referente a distribuição da produção de DTs por IES. 
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Apêndice C 

 Quadro  de distribuição de DTs defendidas nas IES referentes a titulação de doutorado 

REF. 
NUM. 

AUTOR IES UNIDADE 
TIPO DE 

PROGRAMA 
ANO  TÍTULO 

25 SILVA, PSP UNIBAN 
EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
2011 D 

27 WOLFF, R UNISINOS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2007 D 

32 SANTOS, BP USP FEUSP EDUCAÇÃO 2007 D 

34 
CAETANO, 

JJ 
PUCSP EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2004 D 

35 
ANASTÁCIO

, MQA 
UNICAM

P 

FACULDADE 
DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 1999 D 

45 
ABRAHÃO, 

AMC 
UERJ 

FACULDADE 
DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2007 D 

57 SAUER, LZ UFRGS 
INFORMÁTICA 

NA 
EDUCAÇÃO 

INFORMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO 

2004 D 

63 ZAIDAN, S UFMG 
FACULDADE 

DE 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO 2001 D 

67 UAILA, ED PUCSP EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2004 D 
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Apêndice D 

Quadro geral de orientadores das DTs produzidas em Educação Matemática que tomam 
Paulo Freire nas referências teóricas. 

Nome do Orientador Insituição 
Número de 
trabalhos 

Lurdes Maria Werle de Almeida UEL/PR 1 

Rosália Maria de Aragão UFPA 1 

Marcos Vinícius de Azevedo Basso UFRGS 1 

Dionísio Burak UEPG 1 

Ademar Lima de Carvalho UFMT 1 

Antonio Carlos da Rocha Costa e Cleci 
Marachin 

UFRGS 1 

Maria Isabel Cunha UNISINOS 1 

Ademir Damázio UNESC 1 

Maria Manoela Matins Soares David UFMG 1 

Maria Emília Amaral Engers PUCS/RS 1 

Estela K. Faiguelernt e José Paulo Q. Carneiro USU 1 

Cleoni Maria Barbosa Fernandes UNISINOS 1 

Eduardo Sebastiani Ferreira UNICAMP 1 

Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca UFMG 1 

Rosinéte Gaetner FURB 1 

Eliane Sheid Gazire PUC/MG 1 

Lucia Maria Martins Girafa PUC/RS 1 

Maria Augusta salin Gonçalves  UNISINOS 1 

Iara Regina Bocchese Guazzelli UNICSUL 1 

Vicente Hillebrand PUC/RS 1 

Wojciech Kuleza UFPB 1 

Murilo Cruz Leal UFSJ 1 

Jairo de Araúlo Lopes PUCCAMP 1 

Martha Abrahão Sasd Lucchesi UNISANTOS 1 

Isabel Cristina Rodrigues de Lucena UFPA 1 

Alfredo  Eurico Rodrigues Matta 
FACULDADE DE 

TECNOLOGIA SENAI 
CIMATEC/BA 

1 

João Frederico da Costa Azevedo Meyer UNICAMP 1 

Bernadete Barbosa Morey UFRN 1 

Hermínio Borges Neto UFC 1 

Maria Marly de Oliveira e Zélia M. Soares 
Jófili 

UFRPE 1 

Lourdes de La Rosa Onuchic UNESP/RC 1 

Edil Vasconcellos de Paiva UERJ 1 

Ana Maria S. de Paiva e Janaína V. Carvalho USS 1 

Carlos Eduardo da Cunha Pinent PUC/RS 1 
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Célia Maria Carolino Pires PUC/SP 1 

Ruth Portanova PUC/RS 1 

José J. Queiroz UNINOVE 1 

Marilene Ribeiro Rezende UNIUBE 1 

Simoni Albuquerque da Rocha UFMT 1 

José Pedro Machado Ribeiro UFG 1 

Ilydio Pereira Sá USS 1 

Lídia Arantes Sad UFES 1 

Ana Maria Saul PUC/SP 1 

Lúcia Sevegnani FURB 1 

Júlio Cesar da Silva USS 1 

Maria do Carmo de Souza UFSCAR 1 

Lorí Viali PUC/RS 1 

Gladys Denise Wielewski UFMT 1 

Fernando josé Almeida PUC/SP 1 

Sueli Mazzilli UNISANTOS 1 

Mere Abramowicz PUC/SP 2 

Tadeu Oliveira Gonçalves UFPA 2 

Sandra Maria Magina Pinto PUC/SP 2 

Balduíno Antonio Andreola 
UFPE/RS, UNILASALLE,  

UFRGS 
2 

Jose Augusto de Carvalho Mendes Sobrinho FUFPI 2 

Estela Kaufman Faiguelernt USS 3 

Ubiratan D'Ambrósio UNIBAN, PUC/SP 3 

Marta Maria Darsie UFMT 3 

Maria do Carmo Santos Domite USP, PUC/SP 3 

 

 

 

 



 

 

 

- 163 - 
 

REF. NUM. AUTOR ORIENTADOR IES UNIDADE TIPO DE PROGRAMA 
ANO 

DEFESA 
TÍTULO 

001 MIRANDA, AMS  
FAINGUELERNT, EK; 

CARNEIRO,JPQ. 
USU DEP. ED. MAT. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2000 M 

002 MENEGOLA, AM PINENT, CEC PUC-RS 
FACULDADE DE 

FÍSICA 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
2006 M 

003 MACIEL, AM KULEZA, W UFPB PPGE EDUCAÇÃO 2002 M 

004 SANTOS, BP DOMITE, MCS USP FEUSP EDUCAÇÃO 2002 M 

005 LEDUR, BS HILLEBRAND,V PUC-RS 
FACULDADE DE 

FÍSICA 
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 2004 M 

006 SANTOS, CCD DOS MATTA, AER 
SENAI 

CIMATEC/BA 
FACULDADE DE 

TECNOLOGIA 
MODELAGEM COMPUTACIONAL E 

TECNOLOGIA INDSUTRIAL 
2011 M 

007 SOARES, DA MAGINA, SMP PUC-SP 
FACULDADE DE 

CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLÓGICAS 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2008 M 

008 PEREIRA, DE MOREY, BB UFRN PPGE EDUCAÇÃO 2008 M 

009 GRIJÓ, DR SÁ, IP USS PPGEM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2011 MP 

010 CARDOSO,EFM DAMAZIO, A UNESC PPGE EDUCAÇÃO 2007 M 

011 LEÃO, IAC LEAL, MC UFSJ 
DEP. DE CIÊNCIAS 

DA EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2011 M 

012 LOTÉRIO, J SAVEGNANI, L. FURB  

PPG – ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

2010 MP 

013 LUMERTEZ,  JL GONÇALVES, MAS UNISINOS PPG-EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2004 M 

014 JÚNIOR, JDC SAUL, AM PUC-SP PPG-EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) 2009 M 

015 CASANOVA, LA FAINGUELERNT, EK USS PPGEM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2011 MP 

016 OLIVEIRA,LG DE MAZZILLI, S UNISANTOS 
PROGRAMA DE 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2009 M 

017 MOLON, L VIALI, L PUC-RS 
FACULDADE DE 

FÍSICA 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
2011 M 

018 SILVA FILHO, LG 
OLIVEIRA, MM; JÓFILI, 

ZMS 
UFRPE 

DEP. DE EDUCAÇÃO 
E QUÍMICA 

ENSINO DAS CIÊNCIAS 2006 M 

019 MORAES,  LAA ANTONIO, AB UFRGS 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 1993 M 

        

Apêndice E 

Quadro geral de classificação das dissertações e teses produzidas em Educação Matemática que apresentam Paulo Freire como 

referência teórica no período de (1988 – 2011). 
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REF. NUM AUTOR ORIENTADOR IES UNIDADE TIPO DE PROGRAMA 
ANO 

DEFESA 
TITULO 

020 ALTENHOFEN, ME PORTONOVA, R PUC-RS 
FACULDADE DE 

FÍSICA 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMAÁTICA 
2008 M 

021 QUEIROZ, MAL LUCENA, ICR UFPA 
PPG-EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

2009 M 

022 PACHECO, MS GIRAFFA, LMM PUC-RS 
FACULDADE DE 

FÍSICA 
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
2009 M 

023 AGRANIONH,NT NÃO INFORMADO UFRGS 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 1992 M 

024 ARAÚJO, NA SOBRINHO, JAC FUFPI 
CENTRO DE 

CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO 2009 M 

025 SILVA, PSP D‟AMBRÓSIO,U UNIBAN 
PPG–EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2011 D 

026 FORNER,R LOPES, JÁ PUCCAMP PPG - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2005 M 

027 WOLFF, R CUNHA, MI UNISINOS PPG- EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2007 D 

028 SAVIANO, R SILVA, JC USS 
PPG – EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2011 MP 

029 ANDRADE, S ONUCHIC, LLR UNESP-RC 
PPG-EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO  MATEMÁTICA 1998 M 

030 CABRAL, VRS FONSECA, MCFR UFMG 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2007 M 

031 PIZZARRO, WAG QUEIRÓZ, JJ UNIVOVE PPG-EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2003 M 

032 SANTOS, BP DOMITE,  MCS USP FEUSP EDUCAÇÃO 2007 D 

033 AKIL,CV 
PAIVA, MAS; CARVALHO, 

JV 
USS 

PPG-EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2009 MP 

034 CAETANO, JJ ABRAMOWICS, M PUC-SP PPG-EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2004 D 

035 ANASTÁCIO, MQA FERREIRA, ES UNICAMP 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 1999 D 

036 
 
 
 

OLIVEIRA, PRV D‟AMBRÓSIO, U PUC-SP 
FAC. DE CIÊNCIAS 

EXATAS E 
TECNOLÓGICAS 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2004 M 

037 FREITAS,RSA DOMITE, MCS PUC-SP PPG - EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2009 M 
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REF. NUM AUTOR ORIENTADOR IES UNIDADE TIPO DE PROGRAMA 
ANO 

DEFESA 
TITULO 

038 STURARO, SME D‟AMBRÓSIO, U UNIBAN 
PPG - EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2011 M 

039 SOUZA, AMC NÃO INFORMADO UFES 
CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO 1988 M 

040 NOBRE, BL ANDREOLA, BA UFPELRS 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2000 M 

041 ENRICONI, MHS FERNANDES, CMB UNISINOS PPG-EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2004 M 

042 NOGUEIRA, AHS DARSIE, MM UFMT 
INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2010 M 

043 SARMENTO, AKC SOBRINHO, JAC FUFPI 
CENTRO DE 

CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO 2011 M 

044 CEMIN, A ANDREOLA, BA 
UNILASALLE  

 
 

PPG-EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2011 M 

045 ABRAHÃO, AMC PAIVA, EV UERJ 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2007 D 

046 SILVA, AGO ALMEIDA, LMW UEL-PR 

PPG-ENSINO DE 
CIÊNCIAS E 
EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

ENSINO DE CIÊNCIAS E 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

2005 M 

047 FABRÍCIO, AD ENGERS, MEA PUC-RS 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2006 M 

048 FERREIRA, CR BURAK, D UEPG 
DEPARTAMENTO 

DE EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2010 M 

049 RENTAS, CG GUAZZELLI, IRB UNICSUL 
PPG-ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

2010 MP 

050 RICALDES, DM DARSIE, MM UFMT 
INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2011 M 

051 CAMPOS, DCP LUCCHESI, MAS UNISANTOS 
PROGRAMA DE 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2004 M 

052 SILVA, EA MAGINA, SMP PUC-SP 
FACULDADE DE 

CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLÓGICAS 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2007 MP 
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REF. NUM AUTOR ORIENTADOR IES UNIDADE TIPO DE PROGRAMA 
ANO 

DEFESA 
TITULO 

053 OLIVEIRA, GA ROCHA, AS UFMT 
INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2008 M 

054 COSME, GM SAD, LA UFES 
CENTRO DE 
EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO 2009 M 

055 JLIANELLI, JR FAINGUELERNT, EK USS 
PPG-EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2010 MP 

056 LOPES, LRP RESENDE, MR UNIUBE 
PROGRAMA DE 
MESTRADO EM 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2009 M 

057 SAUER, LZ COSTA, ACR UFRGS 
PPE-INFORMÁTICA 

NA EDUCAÇÃO 
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 2004 D 

058 SANTOS, LR WIELEWSKI, GD UFMT 
INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2000 M 

059 MATOS, MG GONÇALVES, TO UFPA 
PPG-EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

2009 M 

060 MIRANDA, PR GAZIRE, ES PUC-MG 
PPG – ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

ENSINO 2010 MP 

061 FERNANDES, RA RIBEIRO, JPM UFG 

PROGRAMA DE 
MESTRADO EM 
EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

2011 M 

062 NICOLODI, R GAERTNER,  R FURB   

PPG–ENSINO DE 
CIÊNCIAS 

NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

2011 MP 

063 ZAIDAN, S DAVID, MMM UFMG 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2001 D 

064 LIMA, SM CARVALHO, AL UFMT 
INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2011 M 

065 BONA, AS BASSO, MVA UFRGS 
INSTITUTO DE 
MATEMÁTICA 

ENSINO DE MATEMÁTICA 2010 MP 

066 FERREIRA, AB ABRAMOWICZ, M PUC-SP PPG- EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2008 M 

067 UAILA, ED ALMEIDA, FJ PUC-SP PPG-EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2004 D 
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REF. NUM AUTOR ORIENTADOR IES UNIDADE TIPO DE PROGRAMA 
ANO 

DEFESA 
TITULO 

068 ALVES, GS ARAGÃO, RMR UFPA 
PPG-EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICAS 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICAS 

2006 M 

069 ANGELIM, JAS GONÇALVES, TO UFPA 
PPG-EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICAS 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICAS 

2010 

M 
 
 
 
 
 

070 BERTUCCI, MCS SOUZA, MC UFSCAR PPG- EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2009 M 

071 SÊNEA, RM DARSIE. MM UFMT 
INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 2005 M 

072 SOUZA, FEE NETO, HB UFC FACED EDUCAÇÃO 2005 M 

073 VURANDE, TEC ALMEIDA, FJ PUC-SP PPG- EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 2006 M 

074 BERANGER, M PIRES, CMC PUC-SP 
FACULDADE DE 

CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLÓGICAS 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 2007 MP 

075 
 

SCANDIUZI, PP MEYER, JFC UNICAMP 
FACULDADE DE 

EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO 1997 M 
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Apêndice F 

DISSERTAÇÕES E TESES EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
ANALISADAS NA PESQUISA  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, RESUMOS, PALAVRAS-CHAVE 

  
MIRANDA, Alcindo Marcio Santos de. O Cálculo Diferencial e a formação do 

administrador de empresas. Rio de Janeiro, 2000. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Santa Úrsula - Educação Matemática. (Orientadora: Estela Kaufman Fainguelernt; José 
Paulo Quinhões Carneiro.). Doc 01. 
 
RESUMO: No curso de graduação em Administração de Empresas, faz parte da ementa da 
disciplina de Matemática, um estudo sobre as noções básicas do Cálculo Diferencial 
(Derivada). Trabalhando durante alguns anos neste curso em diferentses Instituições, 
percebemos que os alunos durante as aulas desta disciplina, apresentavam sintomas 
característicos da falta de motivação. Este fato foi um dos que motivou esta pesquisa, para 
se poder identificar as suas causas. A pesquisa constou de duas etapas. A primeira foi 
realizada através de entrevistas informais com alunos, professores de Matemática, 
professores de disciplinas específicas e coordenadores do curso de Administração, tanto de 
universidades públicas, quanto privadas. Esta etapa forneceu subsídios para o 
planejamento desta investigação, onde foram levantadas as seguintes questões: Quais são 
os fatores responsáveis pela falta de motivação apresentada pelos alunos deste curso 
durante as aulas de cálculo diferencial? Qual deve ser a metodologia utilizada nas aulas de 
cálculo diferencial visando a melhoria da qualidade de formação do futuro Administrador? 
A segunda etapa constou de uma pesquisa em sala de aula onde o pesquisador era o 
professor de Matemática da turma. Foi utilizada nesta etapa, a metodologia da pesquisa-
ação que é, segundo Michel Thiollent, um tipo de pesquisa social concebida e realizada em 
estreita conexão com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, e no qual o 
pesquisador e os alunos estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A 
fundamentação teórica utilizada nesta pesquisa baseia-se, inicialmente, na teoria de Paulo 
Freire que, em síntese, consiste em adaptar o professor ao aluno segundo sua classe social, 
fazendo com que este, aprendendo através da prática do seu cotidiano, desenvolva futuras 
aplicações utilizando os conceitos trabalhados. Além disso, dois outros componentes da 
fundamentação teórica foram relevantes no estudo em questão: a essência histórica da 
evolução do cálculo que consistiu na busca de resolução de problemas de cunho prático, 
sejam eles ligados à própria Matemática ou a qualquer outra área do conhecimento; a 
reforma do Ensino do Cálculo a partir da década de 1990, quando Underwood Dudley e 
Ed Dubinsk dentre outros membros da Nacional Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM), Assessig Calculus Reform Effort, Changes Produced by the Calculus Reform 
Movement., 1997, levantaram questões sobre a importância de procurar descobrir o que 
fazer para se produzir um curso de cálculo que seja realmente aplicado no dia à dia do 
futuro profissional. Constatamos a importância de mudança de paradigma no ensino do 
Cálculo Diferencial no curso de graduação em Administração de Empresas, refletindo 
sobre a possibilidade de utilização de diferentes abordagens e na necessidade de possíveis 
alterações nas ementas e nos programas, além da atualização constante do professor. 
 
Palavras-Chave: Cálculo, Administrador de Empresas, Ensino-Aprendizagem. 
 

*** 
 

MENEGOLLA, Ângela Maria. Mapas Conceituais como instrumento de estudo na 

Matemática. Porto Alegre/RS, 2006. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade 
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Católica do Rio Grande do Sul - Educação em Ciências e Matemática. (Orientador: Carlos 
Eduardo da Cunha Pinent). Doc. 02 
 
RESUMO: Esse estudo investiga como a construção de mapas conceituais implementa um 
procedimento potencialmente facilitador da aprendizagem em Matemática, clarificando os 
conceitos matemáticos e levando os alunos a uma aprendizagem significativa. Desta forma, 
constitui-se um recurso que auxilia na construção do conhecimento, em ambiente 
prazeroso. O estudo baseou-se na metodologia de Pesquisa-Ação, tomando como 
referência principalmente Thiollent, Novak , Gowin, Ausubel, Paulo Freire, Piaget, 
Moreira. A pesquisa foi efetivada na Escola de Ensino Médio Dom, localizada na cidade de 
Erechim-RS, durante o ano de 2005. Participaram a professora pesquisadora e os alunos do 
Ensino Médio de primeira, segunda e terceira séries. Após a apresentação oral do conteúdo 
pela professora, os educandos, utilizando a apostila usada na escola e com o apoio da 
professora-pesquisadora, faziam uso de mapas conceituais, identificando hierarquicamente 
os conceitos. Os resultados evidenciaram que os mapas conceituais se constituem recursos 
que implementam um procedimento potencialmente facilitador da aprendizagem 
matemática e que podem possibilitar a ocorrência da aprendizagem significativa num 
ambiente receptivo a aulas prazerosas e construtivas. 
 
Palavras-Chave: Mapas Conceituais, Aprendizagem Significativa, Ensino-Aprendizagem. 
. 

*** 
 
MACIEL, Aníbal de Menezes. Ensino de Matemática: uma proposta metodológica para 
jovens e adultos do período noturno. João Pessoa, 2002. Dissertação de  Mestrado. 
Universidade Federal da Paraíba. – Educação. (Orientador: Wojciech Kuleza). Doc.03. 
 
RESUMO : O ensino de Matemática é cada vez mais imprescindível. Porém, o seu aspecto 
social costuma ser negligenciado pela literatura especializada. Além do fato de se 
permanecer, ou parte dos estudantes, a visão da mesma como "bicho papão", 
principalmente para uma clientela de jovens e adultos, defasados nos seus estudos. O 
trabalho busca redimensionar a importância da matemática para essa clientela, através de 
uma proposta metodológica com base na etnomatemática, tendo como base os princípios 
pedagógicos de Paulo Freire, na qual tenta valorizar o aluno na sua auto estima, no gosto 
pela matemática, ensino com significado, visando a realidade do trabalho, o cotidiano, a 
cultura, a alegria e as questões sócio-políticas, na ótica do período noturno. 
 
Palavras-Chave: Matemática, Ensino de Matemática, Metodologia, Educação de Adultos. 

 
*** 

 
SANTOS, Benerval Pinheiro. A etnomatemática e suas possibilidades pedagógicas: 
algumas indicações pautadas numa professora e em seus alunos e alunas de 5ª série. São 
Paulo, 2002.Dissertação de  Mestrado. Universidade de São Paulo – Educação. (Orientador: 
Maria do Carmo Santos Domite). Doc. 04. 
 
RESUMO: Nossa pesquisa, um estudo do tipo qualitativo, teve como objeto investigar as 
relações, tensões, concepções e expectativas da professora Alda e seus educandos de uma 
5ª série da escola pública do Município de São Paulo, envolvendo também as interferências 
e as tensões entre a professora, seus colegas de trabalho e a diretora da escola. Os 
dados/fatos foram coletados a partir da observação direta do pesquisador junto ao grupo 
investigado - em situação de aula - mediante o uso de questionários e entrevistas. Nesse 
contexto, procuramos investigar as possibilidades pedagógicas etnomatemáticas num 
ambiente de educação formal urbana, pautando-nos em processos inerentes à disciplina 
matemática numa proposta da etnomatemática implementada pela professora Alda. Numa 
tentativa de análise, tendo como referencial teórico, em especial, as ideias de D'ambrosio e 
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Freire, pudemos inferir que há muitas resistências à uma proposta pedagógica 
etnomatemática, tanto por parte dos educandos quanto da estrutura escolar como um todo. 
Resistências relacionadas às expectativas e concepções dos educandos e ao status quo 
instituído na estrutura escolar. Inferimos, também, que uma proposta pedagógica 
etnomatemática pode apresentar grandes contribuições às relações de ensino e 
aprendizagem de matemática. Entretanto, antes, os meios necessários a essa proposta 
devem ser construídos entre educador, educando e estrutura escolar, relevando as 
expectativas dos educandos acerca da matemática e de seu processo pedagógico e, 
também, como eles vêem/entendem a sua realidade sociocultural. 
 
Palavras-Chave: Educação Matemática, Etnomatemática, Ensino e Aprendizagem. 

 
*** 

 
LEDUR, Berenice Schwan. Arte no ensino da Geometria: repercussões na aprendizagem. 
Rio Grande do Sul, 2004. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - Educação em Ciências e Matemática. (Orientador: Vicente Hillebrand). 
Doc. 05. 
 
RESUMO: Este trabalho tem como foco as repercussões da abordagem da arte na 
aprendizagem da Geometria. A proposta é integrar Arte e Geometria, com a finalidade de 
possibilitar um ensino de melhor qualidade, permitindo ao aluno estabelecer relações 
matemáticas, gerando uma aprendizagem contextualizada e prazerosa. Do ponto de vista 
teórico, a pesquisa parte de amplo levantamento bibliográfico, centrando as buscas nas 
linhas temáticas: Matemática, Geometria, Arte e Educação. Além das referências gerais 
sobre Matemática, do ponto de vista da Geometria, a grande referência é Regina Pavanello. 
A abordagem da Arte foi feita, principalmente, com base em Maria Felisminda Fusari e 
Maria Heloisa Ferraz, bem como Jô Oliveira e Lucília Garcez. Já quanto à Educação, parte-
se de Paulo Freire, para chegar ao campo da Arte-Educação, com Herbert Read. Os sujeitos 
desta investigação são alunos do curso de Licenciatura em Matemática, com diferentes 
níveis sociais, culturais e econômicos, oriundos da região de abrangência da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, no município de São Leopoldo/RS. Ao longo da pesquisa, foram 
oportunizadas diversas atividades, quando foram colhidas manifestações orais e escritas. 
As atividades, elaboradas com diversas abordagens artísticas, tiveram como suporte 
metodologias diferenciadas. Além dessas manifestações, foram realizadas entrevistas com 
alguns alunos participantes do grupo. A pesquisa analisa e discute as manifestações dos 
alunos, sustentadas por uma análise textual qualitativa. Esta análise foi relatada por meio 
de categorias emergentes, construídas no decorrer do trabalho. Verificou-se um maior 
envolvimento e interesse em aprender Geometria, tendo na arte um instrumento de 
motivação. Este trabalho considera a validade do enfoque artístico, já que este se revelou 
um facilitador da aprendizagem, permitindo um olhar mais crítico, contrapondo-se à mera 
repetição mecânica de procedimentos. Destaca-se, neste sentido, o desencadeamento de 
um processo formativo do ser humano, que possibilita, inclusive, o aprimoramento de 
relações interpessoais. 
 
Palavras-Chave: Arte, Geometria, Aprendizagem, Ensino. 

*** 
 

SANTOS, Carmen Cristina Dias dos. Rpg Geo Moodle: modelagem dos dados de 
múltiplas faces. Salvador, 2011. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Tecnologia Senai 
Cimatec - Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial. (Orientador: Alfredo Eurico 
Rodrigues Matta). Doc. 06 

RESUMO : Os jogos Role Player Game (RPG) são atrativos e estimulantes para o processo 
de ensino- aprendizagem da geometria por ter elementos essênciais ao desenvolvimento 
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do raciocínio lógico-matemático e por possuir características que possibilitam uma melhor 
aquisição do conhecimento. A ideia de associar o jogo RPG com a geometria, em especial 
os poliedros de Platão, integra a questão do desenvolvimento da aprendizagem pela 
prática, o que facilita a sedimentação do conhecimento e oferece maior flexibilidade na 
construção e reconstrução de conceitos. A proposta do RPG não se limita a uma disputa 
individualizada entre os participantes; ao contrário, estimula a colaboração entre todos os 
envolvidos na elucidação dos desafios propostos. Tal característica vai ao encontro do 
sistema pedagógico que estimula o processo do ensino-aprendizagem significativo, 
conforme descrito na teoria de Lev S. Vygotsky e Paulo Freire. Um bom exemplo disso é o 
RPG Geo Moodle. O jogo foi planejado e desenvolvido especificamente para a prática na 
plataforma Moodle; a interface apresentada é de fácil compreensão e uso, principalmente 
em relação aos objetos a serem manipulados, como os tipos de dados, o fórum, o subtópico 
e outros itens que estão integrados ao modelo. No RPG Geo Moodle – dados de múltiplas 
faces – o ambiente do jogo, mas, sim, o sistema de rolamento dos dados que é condizente 
com a proposta pedagógica da aprendizagem significativa. O jogo induz o aluno a se 
tornar responsável por sua própria construção do conhecimento, por meio da experiência e 
da interação com o objeto. Esta pesquisa usou uma abordagem praxiológica aplicada a 
uma metodologia semi-experimental, composta por um grupo piloto com 10 alunos do 
Ensino Médio da Rede Pública Estadual de Ensino da cidade de Salvador, BA. O objetivo é 
demonstrar que o RPG Geo pode propiciar aos educadores e educandos uma nova prática 
para o processo de ensino-aprendizagem da geometria, por meio da associação entre os 
dados de múltiplas faces representados pelos Poliedros de Platão. 

Palavras-Chave:  RPG Geo, Poliedros de Platão,  Aprendizagem Significativa. 
*** 

SOARES, Daniela Alves. Educação matemática crítica: contribuições para o debate teórico 
e seus reflexos nos trabalhos acadêmicos. São Paulo,  2008. Dissertaçao deMestrado. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Educação Matemática. (Orientador: Sandra 
Maria Pinto Magina). Doc. 07. 

RESUMO: A dissertação, de natureza bibliográfica, foi desenvolvida no âmbito das 
discussões propostas pela Educação Matemática Crítica que, em linhas gerais, tem 
preocupações com a formação para a democracia e cidadania na Educação Matemática, a 
partir de suas implicações sociais e políticas e da transformação dos modos de direção do 
seu ensino-aprendizagem. Neste estudo, além de dialogar com a própria teoria, que está 
principalmente representada por Ole Skovsmose, a relacionamos aos movimentos da 
Pedagogia Crítica, da Pedagogia de Paulo Freire e da Etnomatemática. Por fim, realizamos 
um estado da arte dos trabalhos acadêmicos brasileiros em Educação Matemática Crítica e 
demais estudos críticos na Educação Matemática. A análise é dividida em duas vertentes: 
um estudo que constitui um panorama a partir da leitura dos resumos; e outro teórico, a 
partir da leitura na íntegra de uma parte dos trabalhos. Além das conclusões obtidas por 
meio do panorama, concluímos que os trabalhos em Educação Matemática Crítica, em sua 
maior parte, têm promovido o debate de questões sociais relacionadas à Matemática, têm 
discutido conceitos importantes como a “ideologia da certeza” do conhecimento 
matemático e o seu “poder de formatar” a sociedade, e têm promovido espaço para 
investigação, diálogo e crítica nos ambientes pesquisados. 

Palavras-Chave: Educação Matemática Crítica, Estado da Arte, Dissertações. 
*** 

 
PEREIRA, Daniele Esteves. Globos e Mapas ao alcance das mãos: Ensino de Matemática 
numa perspectiva de alfabetização funcional na EJA. Natal, 2008 .Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Educação. (Orientador: Bernadete Barbosa 
Morey). Doc. 08. 

RESUMO: A dissertação que se apresenta tem como pressuposto principal a prerrogativa 
de visualizar os processos de alfabetização sob o ângulo da perspectiva funcional, fato que 
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destitui o alfabetismo de ser uma prática unicamente vinculada à decodificação de códigos 
alfabéticos e permite a abertura de amplos espaços para a alocação de habilidades 
matemáticas nos domínios da alfabetização funcional. O objetivo principal deste estudo foi 
investigar quais as contribuições que uma sequência de atividades e de metodologias 
elaboradas para o ensino de Geometria poderiam proporcionar a uma parcela do processo 
de alfabetização funcional em matemática de jovens e adultos - EJA, correspondente à 
aquisição ou ao aprimoramento de habilidades relativas à capacidade de orientação. O foco 
das análises consistiu na efetivação dessas atividades junto aos alunos jovens e adultos de 
uma classe de EJA pertencente a uma escola pública municipal de Natal/RN. Prevaleceram 
os legados de Paulo Freire sobre o redimensionamento do papel do educador, dos 
educandos, do conhecimento e de suas conexões dentro do processo de ensino-
aprendizagem, nos encaminhamentos da metodologia utilizada na sala de aula e, 
principalmente, no estabelecimento de ligações dialógicas com os alunos, as quais 
direcionaram todas as observações e análises a respeito das informações obtidas. Os 
resultados indicaram que a composição de articulações entre o ensino de matemática e a 
exploração de mapas e do globo terrestre favoreceu a criação de ambientes e situações de 
aprendizagem multidisciplinares, onde verificamos, gradativamente, o desenvolvimento 
de procedimentos e atitudes indicativos da evolução de habilidades do tipo espaço-visual. 

Palavras-Chave: Educação Matemática, Ensino por Atividades,  Alfabetização Funcional. 
*** 

 

GRIJÓ, Douglas Rosa. Práticas sociais e Matemática: uma proposta transdisciplinar em 
uma escola rural de Paty do Alferes. Vassouras/RJ, 2011. Dissertação de Mestrado 
Profissionalizante. Universidade Severino Sombra - Educação Matemática. (Orientador: 
Ilydio Pereira de Sá). Doc.09. 

RESUMO: Com esta pesquisa, objetiva-se investigar os saberes matemáticos presentes nas 
práticas sociais de alunos de uma escola pública municipal situada na área rural do 
município de Paty do Alferes, localizado na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. 
Partiu-se da observação de professores que, ao identificarem que os alunos lidavam com 
conhecimentos matemáticos em seu dia a dia, mas não conseguiam compreender a 
“matemática escolarizada”, resolvem rever o projeto pedagógico da escola e as práticas 
pedagógicas. Assumimos a perspectiva teórica de autores como Paulo Freire e Ubiratan 
D‟Ambrósio, dentre outros que associam cidadania e educação matemática. São discutidas 
propostas legais para a formação de professores, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB n. 9.394/1996), e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
para os cursos de formação de professores e para os cursos de Matemática. Abordamos as 
“tendências” em formação de professores: educação matemática crítica e etnomatemática. 
Para consecução desta pesquisa, utilizamos como metodologias: pesquisa bibliográfica, 
observação participante e aplicação de questionários com professores, gestores, alunos e 
famílias. Analisamos as atividades e as propostas didáticas para o ensino de Matemática 
que contemplam os saberes trazidos pelos alunos de fora dos portões da escola, para assim 
poder fazer e refazer significados matemáticos, propondo uma intervenção no ensino da 
Matemática. 

Palavras-Chave: Matemática, Estudo e Ensino, Cidadania. 
 

*** 
CARDOSO, Eloir Fátima Mondardo. A prática pedagógica: percepções de professores de 
Matemática e dirigentes da Educação. Criciúma/SC, 2007. Dissertação de  Mestrado. 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – Educação. (Orientador: Ademir Damazio). 
Doc. 10 

RESUMO: A escolha do objeto de estudo deste trabalho é consequência das reflexões sobre 
os resultados, não satisfatórios, em testes que avaliam o conhecimento de matemática dos 
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alunos brasileiros. De acordo com a literatura, pesquisadores em Educação Matemática, 
principalmente a partir de 1960, vêm discutindo tendências e abordagens de ensino-
aprendizagem que contribuam para a melhoria do ensino da matemática. O pressuposto é 
que o modo de ensinar matemática manifesta uma concepção de aprendizagem, de ensino, 
de matemática e de educação O conjunto de aspectos teóricos e evidências empíricas se 
constituíram como base para definir o problema de pesquisa a ser analisado: o que é ser 
um "bom professor" de Matemática no olhar de dirigentes de órgãos administrativos da 
educação Estadual e Municipal, e de quatro professores de Matemática das mesmas redes 
de ensino, da região de Criciúma, indicados por esses dirigentes. Para a garantia de maior 
reflexão e análise do problema definido, este questionamento foi desdobrado ainda em: o 
que fundamenta a prática docente do "bom professor" de Matemática e que evidências 
desse fazer pedagógico caracterizam o ensino de matemática que dirigentes e professores 
consideram de qualidade. A modalidade de pesquisa adotada foi análise de conteúdo, por 
se constituir num procedimento qualitativo que descreve e interpreta o teor de qualquer 
documento e/ou texto. O conteúdo analisado foi obtido a partir de entrevistas. A análise 
do material coletado permitiu definir quatro categorias, extraídas das evidências que 
traduzem as características do "bom professor" de matemática: o fazer metodológico, 
concepções: aprendizagem e matemática; o entendimento da Proposta Curricular e 
condições de trabalho e aperfeiçoamento. Os dirigentes e professores revelam que o fazer 
do "bom professor" é constituído das suas ações metodológicas, considerando dois 
aspectos: a sensibilidade na relação professor-aluno e as ações planejadas de ensino, 
principalmente no momento da avaliação. Nesses aspectos, no entanto, as evidências do 
bom ensino de Matemática se fundamentam na tendência empírico-ativista. Há, portanto, 
contradição, já que a Proposta Curricular da Rede Estadual de Ensino tem seus 
fundamentos pedagógicos na Pedagogia Histórico-Crítica e a proposta Pedagógica da rede 
municipal de ensino na Pedagogia Libertadora defendida por Paulo Freire. 

Palavras-Chave: Matemática; Prática Docente; Formação de Professores. 
 

*** 
 

LEÃO, Inez Aparecida de Carvalho. Presença das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

2002 nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura da UFSJ. São João Del 

Rei/MG, 201. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São João Del Rei - 

Processos Socioeducativos e Práticas Escolares. (Orientador: Murilo Cruz Leal). Doc. 11. 

RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo analisar como os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Licenciatura na Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) se 

reestruturam, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Conselho Nacional 

de Educação/Conselho Pleno (Resoluções CNE/CP/01/2002 e CNE/CP/02/2002), para 

garantir um projeto específico para a formação de professores, conforme preconizado no 

Parecer CNE/CP/09/2001. Esse Parecer estabelece novos parâmetros para a formação de 

professores no Brasil e preconiza para as licenciaturas uma nova legislação e estrutura que 

lhes deem “terminalidade e integralidade próprias em relação ao Bacharelado, 

constituindo-se em um projeto específico”. No desenvolvimento da pesquisa, promovemos 

uma análise de conteúdo dos Projetos Pedagógicos de 2003 dos Cursos de Ciências 

Biológicas, Educação Física, Filosofia, Física, História, Letras, Matemática, Pedagogia e 

Química da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Buscamos conhecer, por 

meio dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de licenciatura da UFSJ, os encontros e 

desencontros apresentados a partir da implantação das DCNs de 2002. Para a análise do 

conjunto de dados, elaboramos um sistema de categorias que buscam entender como a 

estrutura curricular desses cursos se encontra estruturada para garantir a articulação entre 

teoria e prática, bem como o papel da Escola Básica e do estágio supervisionado na 
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formação dos licenciados. Por intermédio da análise dos PPCs, procuramos ainda 

demonstrar a presença de termos e concepções que evidenciaram marcas indicativas da 

presença das DCNs de 2002. As concepções de Maurice Tardif, Selma Garrido Pimenta, 

Demerval Saviani e Paulo Freire sobre saberes e prática docente constituem o referencial 

teórico de nossas análises. Os resultados apontam para o predomínio de uma concepção 

bacharelesca que orienta a ação dos professores formadores tanto na sobrevalorização do 

conteúdo em detrimento às estratégias ou práticas de ensino, bem como no 

desenvolvimento de pesquisas que estimulam a verticalização do conhecimento e a 

ausência ou quase ausência de temas associados à Educação Básica. Finalmente, 

identificamos que as mudanças propostas pelas DCNs de 2002 não asseguraram, para a 

maioria dos cursos de licenciatura da UFSJ, a construção de um projeto específico em 

relação ao bacharelado. 

Palavras-Chave: Projetos Pedagógicos, Diretrizes Curriculares, Licenciatura. 

*** 
 

LOTÉRIO, Janilson. Projeto de investigação no ensino de frações junto aos estudantes do 

ensino fundamental: a possível construção da autonomia. Blumenau/SC, 2010. Mestrado 

Profissionalizante. Universidade Regional de Blumenau - Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática. (Orientador: Lúcia Sevegnani). Doc. 12. 

RESUMO: O trabalho apresenta o uso de projetos de investigação que tem como objetivo 

integrar conhecimentos matemáticos e biológicos junto aos estudantes do ensino 

fundamental e possibilitar a construção da autonomia dos estudantes. Isto ocorreu durante 

abordagem das temáticas frações e fauna dos biomas Mata Atlântica e Savana Africana. Os 

procedimentos metodológicos foram realizados através da pesquisa-ação, usando a 

investigação matemática com suporte para construção dos projetos de investigação. 

Durante o trabalho foi organizado um roteiro de projeto de investigação a fim de orientar o 

estudo, bem como, foram realizadas avaliações sobre a aplicação deste projeto proposto em 

turma de 6º ano do ensino fundamental em escola pública em Blumenau/SC. Discute-se a 

partir desse ponto como o mundo-vida dos alunos, e a sua ligação entre ele e a sociedade 

interfere no processo de ensino e aprendizagem, através das concepções de Paulo Freire e a 

da Fenomenologia buscando reflexões sobre a construção da autonomia dos alunos, no 

processo de aprendizagem. A investigação na matemática, é completada com os momentos 

pedagógicos, problematização inicial, organização e aplicação de conhecimento. Durante a 

constituição do projeto de investigação 'O bicho vai pegar', foi fundamental o diálogo entre 

alunos e professor. Ficou evidente que a postura do professor frente ao projeto interfere e 

isso é positivo, nos seus resultados. A forma de trabalhar os temas frações, Savana Africana 

e Mata Atlântica integradamente possibilitou aos alunos aprendizados e interações 

importantes, inclusive resultou na percepção da importância da integração entre áreas do 

conhecimento. O uso de projetos de investigação fez com que alunos com dificuldades em 

cálculos, pudessem, superar suas dificuldades e aprender, evidenciando isso na forma de 

expressar as ideias, fato que permitiu também formas diferentes de avaliação. Além deles, 

percebeu-se com principais resultados que através da pesquisa, o professor de Matemática 

tem possibilidades desenvolver o conhecimento matemático, além de superar muitas 

barreiras existentes na estrutura e concepção da escola pública. Também se percebeu a 

importância da dialogicidade no processo educativo. Todo o conjunto de atividades 

desenvolvidas no âmbito do 'O bicho vai pegar' contribuiu para a constituição de caminhos 

para a autonomia dos educandos. 
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Palavras-Chave: Matemática/Biologia, Pesquisa-Ação, Ensino-Aprendizagem. 

*** 
 

LUMERTZ, Jaqueline Lisboa. Reconstruindo concepções epistemológicas e conceituais 

em relação à aritmética: uma experiência com os alunos do curso normal superior que já 

atuam como professores no ensino fundamental. São Leopoldo/RS, 2004. Dissertação de 

Mestrado. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Educação. (Orientador: Maria Augusta 

Salin Gonçalves). Doc. 13. 

RESUMO: Esta dissertação de mestrado aborda questões relativas ao processo de 

reconstrução das concepções epistemológicas e conceituais em relação à aritmética, de 

nove alunas do Curso Normal Superior que já atuam como professoras no Ensino 

Fundamental. O referencial teórico foi constituído a partir dos estudos de Paulo Freire, 

Jean Piaget, Fernando Becker, Ana Cristina Souza Rangel e Constance Kamii. Ele esteve 

presente desde a definição do problema de pesquisa, que foi formulado através da seguinte 

questão: que possibilidades têm o professor de modificar sua prática a partir de uma 

experiência que vise a reconstrução de suas concepções epistemológicas e conceituais em 

relação à aritmética? Como também fundamentou toda a elaboração do trabalho feito com 

as professoras e, posteriormente, foi utilizado na interpretação e análise dos dados obtidos. 

A parte empírica desta pesquisa foi realizada através da interação da pesquisadora com as 

professoras durante as três disciplinas de Matemática do Curso Normal Superior e de 

entrevistas semi-estruturadas realizadas alguns meses após o término das aulas. Esta 

pesquisa é de cunho hermenêutico, uma vez que se propõe a entender e interpretar os 

significados das ações e dos depoimentos das professoras, para compreender suas 

concepções epistemológicas, bem como ocorreu o processo de reconstrução das quatro 

operações fundamentais. Analisando historicamente a realidade das nove professoras, 

verificou-se que elas são frutos de uma educação tradicional, que considera que o professor 

é quem domina e transmite o conhecimento aos seus alunos. Elas ensinavam a aritmética 

da mesma forma que aprenderam enquanto alunas do Ensino Fundamental e/ou do 

Magistério, desconheciam os erros conceituais presentes nos livros didáticos e utilizavam 

alguns materiais concretos para ilustrar ou demonstrar definições. Durante os três 

semestres que trabalhamos juntas, elas passaram a fazer uma análise crítica das suas 

concepções de como se ensina e se aprende matemática, bem como de suas práticas 

pedagógicas. Para isso, partiu-se de seus conhecimentos prévios, de problematizações, do 

aprofundamento teórico e dos debates sobre as diferentes Teorias de Conhecimento. 

Analogamente foram realizadas as mesmas dinâmicas em relação aos conceitos 

matemáticos, uma vez que elas demonstraram, inicialmente, não ter domínio conceitual 

dos mesmos. Elaboraram uma proposta pedagógica para o ensino da Matemática com o 

objetivo de conseguirem responder a quatro perguntas: o quê?, como?, para que? e por 

quê? trabalham cada um dos conteúdos que ensinam. Assim, as professoras passaram a 

realizar o seu trabalho de uma forma mais autônoma, criando diferentes contextos 

interdisciplinares, para explorarem as quatro operações fundamentais e aprenderam a 

fazer intervenções, que permitissem as crianças estabelecerem relações para que possam 

construir novos conhecimentos. À medida que foram elaborando o trabalho com seus 

alunos, procuram compartilhar o que vivenciamos em nossos encontros, sendo agentes de 

mudanças dentro de suas escolas. Algumas conseguiram adesões de suas colegas mais 

rápidas do que outras e verificamos que o impasse maior, para que ocorram as 

modificações que se fazem necessárias, está relacionado com o Sistema de Numeração 
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Decimal. A partir deste dado verifica-se que a maioria dos professores desconhece com as 

crianças aprendem e não compreendem as relações matemáticas necessárias à construção 

da ampliação do campo numérico e das 4 operações fundamentais. Constatamos que estas 

mudanças, só serão possíveis quando os professores reconstruírem simultaneamente suas 

concepções epistemológicas e conceituais em relação à aritmética. 

Palavras-Chave: Concepções Epistemológicas, Formação de professores, Aritmética. 

*** 

 

CAVALLARO JÚNIOR, João Domingos. A formação permanente do professor de 

Matemática na perspectiva freireana: um estudo de caso no Município de Diadema–SP. 

São Paulo, 2009. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 

Educação. (Orientadora: Ana Maria Saul). Doc.14. 

RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo pesquisar a contribuição da teoria freireana 

na formação e na prática dos professores de Matemática, no Município de Diadema. Insere-

se na pesquisa mais ampla da Cátedra Paulo Freire da PUC/SP: a presença de Paulo Freire 

na educação brasileira: análise de sistemas públicos de ensino, a partir da década de 90. 

Aborda questões diretamente ligadas à formação do professor de Matemática, nos dias de 

hoje, que encontra inúmeras dificuldades advindas de uma formação precária e tecnicista, 

herdada das décadas anteriores e que, atualmente, ainda traz resquícios, refletindo-se 

numa má compreensão do ensino da Matemática; isso, consequentemente, causa 

influências dentro da sala de aula, gerando desinteresses por parte dos alunos, expressos 

nos baixos aproveitamentos. Assim, conhecendo-se a precariedade da formação desses 

professores, uma questão problematizadora central orienta a pesquisa: como os referenciais 

freireanos podem contribuir para a formação e a prática dos professores de Matemática, 

visando a superação de dificuldades encontradas no ensino dessa área do conhecimento, 

na direção de uma educação crítico-transformadora? Trata-se de um estudo de caso com 

abordagem qualitativa, utilizando-se de procedimentos: análise documental e pesquisa de 

campo, por meio de observação e realização de entrevistas. 

Palavras-Chave: Formação Permanente, Professor de Matemática, Diadema. 

*** 
 

CASANOVA, Leonardo de Araújo. Da Matemática da (na) vida para a Matemática 

Escolar: Ensino da matemática em uma turma de educação de jovens e adultos no 

município de Vassouras     /RJ. 2011. Mestrado Profissionalizante. Universidade Severino 

Sombra - Educação Matemática. (Orientador: Estela Kaufman Fainguelernt). Doc. 15. 

RESUMO: Com esta pesquisa, objetiva-se investigar o processo ensino-aprendizagem de 

alunos da educação de jovens e adultos em números e operações, assim como propor 

estratégias e metodologias de ensino da Matemática facilitadoras da aprendizagem desses 

alunos no espaço escolarizado, com aplicações em sua vida cotidiana. Parti da observação 

de minha prática como professor da rede estadual, lecionando em turmas de educação de 

jovens e adultos. Constatei a dificuldade que os alunos, que vivenciam experiências ligadas 

à Matemática, encontravam em aprender essa matéria com as formalidades da escola. Revi 

as metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem baseando-me na perspectiva teórica 

de autores como Paulo Freire e Antonio Nóvoa e nos conceitos do Programa 

Etnomatemática de Ubiratan D‟Ambrosio. São discutidas propostas para a formação de 

professores baseadas, principalmente, nas teorias de Antonio Nóvoa. Apliquei atividades 
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para analisar a aprendizagem dos alunos quando submetidos a situações com as quais eles 

convivem em seu dia a dia. 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, Números, Operações. 

*** 
 
OLIVEIRA, Lilian Gonçalves de. A Constituição da profissionalidade dos docentes de 

Matemática a voz do professor niciante. Santos/SP, 2009. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Católica de Santos – Educação. (Orientador: Sueli Mazzilli). Doc. 16. 

RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo conhecer como ocorre a constituição profissional 

para o trabalho docente do professor iniciante de Matemática na interface entre os 

conhecimentos oriundos da formação inicial mediados pela formação continuada (prática 

docente, Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC's, órgãos colegiados entre outros). 

De forma subjacente, buscou-se compreender como a formação inicial do professor de 

Matemática pode contribuir de forma mais eficaz para uma docência profissional do 

professor iniciante e investigar as possíveis contribuições da formação continuada para 

uma docência profissional mais eficiente. Parte-se do pressuposto que o professor 

constitui-se um profissional ao orientar sua prática por meio da ação-avaliação-reflexão-

refação, fundamentado no empirismo mais do que pelo referencial teórico-acadêmico e 

metodologias de ensino presentes na formação inicial; que a formação teórico-acadêmica 

associada à prática de estágios curriculares não é suficiente para a construção da prática 

profissional; que o professor é sujeito, autor, construtor e protagonista de sua prática 

profissional rumo à autonomia emancipatória. A análise dos dados alicerça-se nos autores 

Maurice Tardif (pluralismo de saberes), Maria Isabel da Cunha (formação de 

professores/pedagogia universitária), Paulo Freire (autonomia/emancipação do sujeito), 

Adair Mendes Nacarato, Célia Maria Carolino Pires, Márcia Cristina de Costa Trindade 

Cyrino, Maria Auxiliadora Vilela Paiva, (formação de professores de matemática). Para 

levantamento de dados e análise adota-se a pesquisa qualitativa, na perspectiva do 

materialismo histórico. Os sujeitos participantes deste estudo são professores iniciantes de 

Matemática, com atuação profissional na rede estadual de ensino na Baixada Santista com 

três anos de docência segundo a definição de Simon Veenman. Para coleta de dados foi 

utilizada a técnica de entrevistas semi-estruturadas. Das aproximações com os referenciais 

teóricos e reflexão sobre os primeiros dados coletados emergiram as categorias para 

investigação: professor iniciante, professor de matemática, trabalho docente e 

desenvolvimento profissional, ruptura paradigmática. Da coleta de dados surgiram a 

importância da formação universitária e dos estágios supervisionados para constituição 

profissional do professor, sem, no entanto excluir a importância da escola como local de 

trabalho docente, a participação solidária e, muitas vezes, orientadora dos pares, o 

relacionamento com a equipe gestora, a participação em reuniões de colegiado escolar, em 

particular as reuniões de trabalho pedagógico coletivo (horas de trabalho pedagógico 

coletivo – HTPC's na rede pública estadual) e suas ações nesta fase da carreira docente 

quanto aos atos de planejar as aulas, executá-las e avaliar a aprendizagem dos alunos entre 

outros aspectos. A partir da análise de dados à luz dos referenciais de estudo concluiu-se 

que é na composição de conhecimentos múltiplos da teoria e da prática, de competências e 

habilidades técnicas, saberes práticos que o professor iniciante de matemática constitui-se 

um profissional para o trabalho docente. 

Palavras-Chave: Professor Iniciante, Matemática, Desenvolvimento Profissional. 
*** 
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MOLON, Lorena. As aplicações e contribuições da geometria plana na educação de 

jovens e adultos no ensino fundamental por meio de unidade de aprendizagem.  Porto 

Alegre/RS, 2011. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul - Educação em Ciências  Matemática. (Orientador: Lorí Viali). Doc. 17. 

RESUMO: A aplicação de unidades de aprendizagem em geometria plana traz, ao 

professor, uma nova maneira de ensinar. Os alunos reconstroem conhecimentos 

relacionando as práticas e os saberes cotidianos com a Matemática, permitindo uma 

aprendizagem significativa. A pesquisa foi aplicada em uma escola privada, da cidade de 

Farroupilha-RS, com alunos de uma turma de EJA. Foram aplicadas duas unidades de 

aprendizagem relacionadas à geometria plana. A primeira unidade consistiu na confecção 

de uma camiseta de formatura que, posteriormente, com os retalhos dos tecidos, serviu 

para a confecção de roupa de boneca; a segunda, foi a construção da maquete de uma casa. 

Na investigação, foram levantados dados dos discentes, por meio de dois questionários 

aplicados em aula; posteriormente, foram realizadas entrevistas com seis alunos, a fim de 

verificar a compreensão e os conhecimentos prévios deles em relação aos conceitos de 

geometria plana. A partir da análise dos dados, pôde-se conhecer melhor o perfil dos 

alunos da EJA, que geraram dados qualitativos e quantitativos e que posteriormente foram 

submetidos à análise textual discursiva. Para embasar a pesquisa, três autores são 

utilizados como referencial. Pedro Demo, que acredita na reconstrução do conhecimento 

por meio da linguagem; Paulo Freire, educador reconhecido mundialmente por seu 

método de alfabetização pela conscientização, aplicado às classes populares; David 

Ausubel, responsável pela teoria da aprendizagem significativa. Concluiu-se que o 

emprego das unidades de aprendizagem, conjugadas aos saberes dos alunos, permitiram 

uma aprendizagem significativa e, portanto, duradoura dos conceitos geométricos. Além 

disso, constatou-se que o ensino da Matemática pode ser reconstruído em qualquer 

momento, desde que se parta das ideias e dos interesses dos alunos com os quais se está 

trabalhando. A sugestão, para professores que desejam trabalhar com UA, é tornar uma 

simples aula em um momento marcante para os alunos, transformando o conhecimento 

empírico em conhecimento científico. 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, Unidades de Aprendizagem, Geometria 

Plana. 

*** 

FILHO, .Lourival Gomes da Silva. Projeto político-pedagógico da Faculdade de Formação 

de Professores da Mata-Sul - Famasul: com enfase para o ensino de Física e Matemática. 

Recife/PE, 2006. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural de Pernambuco - 

Ensino das Ciências. (Orientador: Maria Marly de Oliveira; Zélia Maria Soares Jófili). 

Doc.18. 

RESUMO: Esta pesquisa tem como principal objetivo a análise do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) adotado pela Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul 

(FAMASUL), situada no Município de Palmares, Pernambuco-Brasil. Dentro de uma visão 

crítico-construtivista, foi estabelecido um elo entre o conteúdo deste projeto e a prática 

pedagógica dos professores, tendo como ênfase o ensino das disciplinas Física e 

Matemática do Curso de Ciências com Habilitação em Matemática. Durante a análise desse 

Projeto se procurou identificar sua vivência em sala de aula através do processo ensino-

aprendizagem quanto às disciplinas Física e Matemática. Como procedimento 

metodológico, optamos pela Metodologia Interativa (OLIVEIRA, 2005), através da 
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aplicação da técnica do círculo hermenêutico-dialético (CHD), com realização de 

entrevistas, aplicação de questionários, observações e análise documental. A pesquisa de 

campo teve como amostra 70 alunos, quatro professores do 5º e 6º períodos do Curso de 

Ciências com Habilitação em Matemática e dois gestores da FAMASUL. Como 

fundamentação teórica, utilizamos a abordagem construtivista no processo ensino-

aprendizagem, a concepção da pedagogia crítica de Paulo Freire, perpassando pela 

interdisciplinaridade, formação continuada e o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Mesmo tendo identificado no Projeto Político-Pedagógico da FAMASUL, 

referenciais que recomendam um ensino crítico dentro de uma abordagem construtivista e 

a formação continuada de professores, a análise dos resultados demonstrou uma dicotomia 

entre o PPP e o processo ensino-aprendizagem nas disciplinas Física e Matemática. Essa 

constatação nos leva a sugerir, aos que fazem a FAMASUL, uma reflexão mais 

aprofundada do Projeto Político-Pedagógico dessa Faculdade, para que se coloque de 

direito e de fato no cotidiano da sala de aula essa proposta, dentro de uma abordagem 

crítico-construtivista, objetivando a melhoria da qualidade de ensino para construção e 

reconstrução do conhecimento no Curso de Ciências, sobretudo no ensino da Física e da 

Matemática. 

Palavras-Chave: Projeto Político-Pedagógico, Formação de Professores, Crítico-

Construtivista. 

*** 
 

MORAES, Luiz Augusto Andreoli de. Matemática e conscientização a partir do 

pensamento de Paulo Freire: contribuição a elaboração de uma pedagogia 

problematizadora para o ensino da Matematica. Porto Alegre/RS, 1993. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Educação. (Orientador: Andreola 

Balduino Antonio). Doc. 19. 

RESUMO: Trabalho referente as consequências do pensamento pedagógico de Paulo Freire 

no sentido da construção de uma pedagogia problematizadora no ensino da Matemática, 

apresentando uma sugestão metodológica. 

Palavras-Chave: Ensino da Matematica, Pedagogia Problematizadora, Paulo Freire. 
*** 

ALTENHOFEN, Marcele Elisa Atividades contextualizadas nas aulas de Matemática para 

a formação de um cidadão crítico. Porto Alegre/RS, 2008. Dissertação de  Mestrado. 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Educação em Ciências e 

Matemática. (Orientador: Ruth Portanova). Doc. 20. 

RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo investigar como o desenvolvimento de 

determinadas atividades realizadas nas aulas de Matemática, com alunos de 5ª série do 

Ensino Fundamental, poderiam contribuir na formação de um cidadão crítico, a partir de 

uma metodologia contextualizada ao cotidiano do aluno e que utiliza o diálogo e a 

pesquisa em sala de aula. As reflexões aqui compartilhadas são partes de leituras e 

experiências vividas na sala de aula, além de registros da comunidade escolar envolvida. 

Os pressupostos teóricos estão amparados em autores como Olé Skovsmose, Paulo Freire e 

Ubiratan D‟Ambrósio. Na presente pesquisa estão descritas as questões emergentes a partir 

dos questionamentos propostos, os sujeitos envolvidos na pesquisa, a história da 

pesquisadora, as atividades desenvolvidas na sala de aula e as reflexões resultantes das 

mesmas. A análise dos resultados foi realizada a partir de questões que contribuem na 
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formação do senso crítico do aluno, observando de que maneira a vivência cultural do 

mesmo e seu contexto influenciam nas relações que ele estabelece. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que utiliza a observação para coleta de dados e a triangulação como 

estratégia na análise das informações obtidas. Seguramente, os resultados obtidos referem-

se à realidade descrita especificamente neste relato, que é parte de um processo, condizente 

com estes fatos. 

Palavras-Chave: Consciência Crítica, Contextualização, Diálogo, Ensino-Aprendizagem.  

*** 
QUEIROZ, Márcia Aparecida Lopes de. Interação entre aprendizagem Matemática e os 

saberes tradicionais dos ribeirinhos da Amazônia no contexto da sala de aula. Belém/ 

PA, 2009. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará - Educação em Ciências 

e Matemáticas. (Orientador: Isabel Cristina Rodrigues de Lucena). Doc. 21. 

RESUMO: Essa pesquisa traz como objetivo compreender a interação entre saberes 

tradicionais da cultura dos alunos ribeirinhos e saberes matemáticos escolares na 

construção de saberes outros, relevantes à vida do aluno no seu cotidiano, incluindo o 

escolar. O intuito é identificar quais saberes matemáticos podem ser encontrados nas 

práticas tradicionais dos alunos ribeirinhos que não aparecem no tratamento da 

matemática escolar e refletir sobre as possibilidades da (re)ligação desses saberes em sala 

de aula e/ou fora dela. A pesquisa empírica aconteceu em dois cenários diferenciados. De 

um lado, a escola urbana de Ensino Fundamental “Monsenhor Azevedo”, de outro a Ilha 

Grande Belém, situada ao sul da capital Belém (continente), onde reside um grupo de 11 

(onze) alunos de 5ª série (6º ano), estudantes da escola urbana citada, sujeitos dessa 

investigação. Foram realizadas observações na sala de aula e no cotidiano extra-escolar 

desses alunos, por um período de oito meses. Questionário, entrevista semi-estruturada, 

diálogos informais e registros fotográficos serviram de ferramentas na coleta de 

informações. O estudo investigou as potencialidades matemáticas evidenciadas nos 

saberes/fazeres desses ribeirinhos, identificando um artefato – a rasa - construído 

artesanalmente e utilizado matematicamente por eles como instrumento de medida, uma 

referência que difere dos instrumentos de medida reconhecidos pela escola. O 

embasamento teórico da pesquisa fundamentou-se, principalmente, em algumas obras de 

D‟Ambrosio, Bishop, Almeida, Vergani e Paulo Freire, que enfatizam o conhecimento 

matemático numa perspectiva cultural e defendem a proposta de que o ensino e a 

aprendizagem escolar devem partir do conhecimento tradicional do aluno. Concluímos 

elegendo a Etnomatemática como um diálogo capaz de possibilitar a interação entre os 

saberes tradicionais dos alunos ribeirinhos e o saber matemático escolar. 

Palavras-Chave: Etnomatemática, Saberes Tradicionais,  Aprendizagem Matemática. 

*** 
 PACHECO, Mirela Stefânia. Geometria Plana e inclusão digital: uma experiência a partir 

do cotidiano dos alunos EJA. Porto Alegre/RS, 2009. Dissertação de  Mestrado. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Educação em Ciências e Matemática. 

(Orientador: Lucia Maria Martins Giraffa). Doc. 22. 

RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo elaborar uma proposta metodológica de cunho 

transdisciplinar para auxiliar na compreensão de conteúdos de Geometria Plana, para 

alunos da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), a partir da utilização de 

softwares de apoio que funcionam como elementos articuladores do conteúdo e, também, 

auxiliam no seu processo de Inclusão Digital. Buscou-se com esta pesquisa proporcionar 
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aos alunos de EJA uma oportunidade de trabalhar conceitos relacionados ao seu cotidiano 

(cidadania, espaço público, atividades cotidianas e auto-estima) associados ao estudo de 

Geometria Plana (Matemática), utilizando como mote um conjunto de atividades onde os 

alunos utilizaram o software de simulação para construção de plantas arquitetônicas 

denominado XHOME 3D e o programa Paint (integrante do ambiente Windows). O aporte 

teórico foi baseado nos pressupostos da Teoria de Paulo Freire e nas necessidades da 

Sociedade da Aprendizagem preconizada por Levy (1996, 1999).  A fim de validar o 

trabalho foram realizadas atividades junto aos alunos da VI Fase da EJA de uma escola 

municipal da cidade de Novo Hamburgo-RS. Como resultado deste trabalho fornece-se um 

conjunto de diretivas na forma de uma proposta de metodologia de ensino, usando 

elementos da realidade dos alunos e uso de softwares gráficos como elementos 

articuladores do seu trabalho. Observou-se que além dos aspectos cognitivos 

(aprendizagem dos conteúdos) uma melhoria na auto-estima dos alunos. 

Palavras-Chave: Geometria Plana, Software Educacional, Inclusão Digital. 

*** 

AGRANIONIH, Neila Tonin. O ensino e a aprendizagem matemática: uma intervenção 

construtivista. Porto Alegre/RS, 1992. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul – Educação. (Orientador: Nome não Informado.). Doc. 23. 

RESUMO: A pesquisa investiga a forma como o atual ensino da Matemática contribui para 

a não aprendizagem da disciplina e busca alternativas para uma educacao matemática 

voltada para a construção do conhecimento. Com base nas teorias de Jean Piaget e Paulo 

Freire, efetua-se uma analise crítica do ensino "que se tem" nas escolas, através da 

realização de uma prática pedagógica junto a uma turma de 6ª série do 1º grau e da 

observação em turmas de 1ª a 5ª séries do 1º grau. A visao empirista da aprendizagem 

atrelada ao aprender matemática a um "fazer" (exercícios de fixação e treino de 

habilidades) que conduz a mecanização e não ocorra. Obstrui o processo natural de 

construção das estruturas lógicas do sujeito. A dinâmica do fazer e compreender, ou seja, 

da ação e conceituação próprias do desenvolvimento cognitivo do sujeito é obstruida pela 

escola. 

Palavras-Chave: Ensino, Aprendizagem, Matemática. 

*** 
 

ARAUJO,  Neuton Alves de. Os saberes experienciais no contexto das práticas pedagógicas 

dos professores de Matemática do Ensino Fundamental de Teresina– PI. Teresina/PI, 2009. 

Dissertação de Mestrado. Fundação Universidade Federal do Piauí – Educação. 

(Orientador: José Augusto de Carvalho Mendes Sobrinho). Doc. 24  

RESUMO: O objetivo da dissertação é investigar as formas de produção e/ou manifestação 

dos saberes experienciais no contexto das práticas pedagógicas dos professores de 

Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental da rede pública municipal de 

Teresina–PI. Os pressupostos teóricos que dão sustentação a este estudo, dentre outros, 

dizem respeito ao ensino da Matemática no Brasil e à formação de professores de 

Matemática no Brasil/Piauí, conforme Valente (2007); Damazio (1996); D‟Ambrósio (1996, 

1999a, 1999b); Miorim (1998); Fiorentini (1995); Baraldi (2003); Gaertner e Baraldi (2008); 

Sousa, Bomfim e Pereira (2002); às práticas pedagógicas, aos saberes docentes, em 

particular, os experienciais: Mizukami (1996); Fiorentini, Nacarato e Pinto (1999); Schön 

(1995, 2000); Melo (2005); Gonçalves e Fiorentini (2005); Barth (1993); Contreras (2002); 
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Tardif (2002); Gauthier (1998); Brito (2003, 2005, 2006); Nóvoa (1995); García (1999); Freire 

(1996); Guarnieri (2005); Guimarães (2004); Alarcão (2007) e outros, que no geral, discutem 

sobre formação de professores, práticas pedagógicas e saberes docentes. Optamos pela 

pesquisa qualitativa e explicativa, adotando o método história de vida e utilizando os 

instrumentos e/ou técnicas: questionário, análise documental, entrevista semiestruturada 

(auto) biográfica e observação simples. Definimos como contexto empírico as escolas 

municipais de Teresina: CEC Eurípedes de Aguiar (zona norte), Professor Antilhon Ribeiro 

Soares (zona sul), Escola Técnica Popular Nossa Senhora da Paz (zona sul), Francisco 

Prado (zona leste), Vereador José Omatti (zona leste), Itamar Brito (zona leste) e Professor 

Manoel Paulo Nunes (zona leste). O critério de definição destas escolas baseou-se na 

amostragem intencional, uma vez que optamos por investigar somente aquelas que 

oferecem exclusivamente o ensino do 6º ao 9º ano do ensino fundamental regular, 

localizadas na zona urbana. Participaram da pesquisa cinco professores licenciados em 

Ciências/Matemática e oito licenciados em Matemática, com no mínimo quatro anos de 

experiência docente. Os dados deste estudo indicam que a formação de professores de 

Matemática deixa lacunas que são preenchidas, em parte, na docência, quando estes 

professores se apropriam de diversos saberes ao lidarem com as situações de ensino e 

aprendizagem, uma vez que as atividades do cotidiano escolar possibilitam a produção 

e/ou manifestação dos saberes experienciais. Ao caracterizarmos as práticas pedagógicas, 

identificamos várias formas de produção e/ou manifestação dos saberes experienciais: a 

inovação curricular, a experiência profissional docente, a escola e a sala de aula, o 

desenvolvimento profissional autônomo, a reflexão crítica sobre a prática e a improvisação 

na sala de aula/habitus professoral. Do ponto de vista dos professores de Matemática, os 

saberes produzidos por meio das experiências de trabalho são fundamentais ao exercício 

da profissão, por estarem articulados às exigências e aos desafios intrínsecos ao trabalho 

docente. 

Palavras-Chave: Ensino de Matemática,  Saberes Docentes, Prática Pedagógica. 

*** 
 

SILVA, Paulo Sérgio Pereira da. A formação de professores(as) na escola normal rural de 

Juazeiro do Norte/CE sob uma perspectiva Etnomatemática. São Paulo, 2011. Tese de 

Doutorado. Universidade Bandeirante de São Paulo - Educação Matemática. (Orientador: 

Ubiratan D´Ambrosio). Doc. 25. 

RESUMO: O trabalho busca investigar a formação de professores da Escola Normal Rural 

de Juazeiro do Norte sob uma perspectiva etnomatemática. Trata-se de uma  pesquisa 

teórica de cunho histórico-etnográfico. O objeto de estudo desta pesquisa é composto pelos 

artigos do jornal escolar “O Lavrador” e pelos cadernos escolares de ex-alunos, que de 

forma marcante contribuem para as conclusões a que chegamos. Na prática social, também 

consideramos as variações econômicas, como o ruralismo, os interesses políticos, as ideias 

escolanovistas e as mudanças culturais. Somadas a estas  fontes estão ainda alguns 

depoimentos orais de sujeitos ligados à vida e à memória da  Instituição em estudo. O 

desenvolvimento do estudo que propomos se deu a partir da  realidade da lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional da época. Também  apresentamos um panorama sobre a 

cidade de Juazeiro, onde apontamos de que forma o Padre Cícero colaborou com a 

educação escolar daquele município. Procuramos ainda compreender o processo histórico 

de implantação da ENRJN, mediante um resgate de memória institucional e da história 

local. A organização curricular para formação docente da ENRJN estabelecia um Curso 
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Normal Rural. Por isso, analisamos os conteúdos da matemática ensinados e as relações 

dos conhecimentos matemáticos aplicados às práticas dos futuros professores. Era a 

observação sobre o ensino da matemática escolar e os elementos da matemática presentes 

nas atividades realizadas no dia-a-dia da ENRJN. Analisamos também o Programa 

Etnomatemática,  que busca a geração, transmissão e socialização do conhecimento 

matemático, discutindo a matemática em diferentes contextos culturais. Por fim, 

debatemos as  narrativas produzidas dentro daquele contexto escolar. A pesquisa aponta 

convergências com o referencial teórico, reforçando colocações encontradas na teoria de 

Paulo Freire, em leituras sobre Educação Matemática e Etnomatemática, visto que, de 

forma geral, ambos têm como foco o oprimido, e instiga outros caminhos a serem 

explorados. 

Palavras-Chave: Escola Normal Rural, Formação de Professores,  Educação e Matemática. 

*** 
 

FORNER, RÉGIS. Paulo Freire e Educação Matemática: reflexos sobre a formação do 

professor. Campinas/SP 2005. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas – Educação. (Orientador: Jairo de Araujo Lopes). Doc. 26. 

RESUMO: O trabalho, inserido na linha de pesquisa “Universidade, Docência e Formação 

de Professores”, investiga as influências da teoria de Paulo Freire, sob a ótica de oito 

renomados pesquisadores da área da Educação Matemática, na formação do professor de 

Matemática. Tem por objetivo apresentar aos docentes da educação básica e ensino 

superior as possíveis relações entre a Educação Matemática e a teoria de Paulo Freire, e 

obter subsídios para discutir sua formação, seja inicial ou continuada. Apresentou-se um 

breve relato bibliográfico de Paulo Freire, e ideias sobre sua teoria e sobre a Educação 

Matemática, buscando levantar pontos comuns entre elas. Utilizou-se a História Oral como 

abordagem metodológica por considerar propícia à busca de novos elementos para a 

análise pretendida. A entrevista temática possibilitou o levantamento de algumas 

categorias que mostram o quanto a teoria de Paulo Freire pode contribuir para a formação 

do professor de Matemática. A pesquisa aponta convergências entre o referencial teórico, 

relacionado à teoria de Paulo Freire e à Educação Matemática, e a História Oral, visto que, 

de forma geral, ambos têm como foco o oprimido, e instiga outros caminhos a serem 

explorados na obra de Paulo Freire que podem contribuir para a Educação Matemática e 

para a formação do professor de Matemática. 

Palavras-Chave: Formação de Professores, Educação Matemática, Professores. 

 
*** 

 
WOLFF, Rosane. A Formação inicial de professores de Matemática: a pesquisa como 

possibilidade de articulação entre teoria e prática. São Leopoldo/RS, 2007. Tese de 

Doutorado. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Educação. (Orientador: Maria Isabel 

da Cunha). Doc. 27. 

RESUMO: No presente estudo, tomei como foco a formação inicial de professores de 

matemática. Considerei os estudos que vêm evidenciando fragilidades nessa formação no 

que se refere à articulação entre teoria e prática, ao mesmo tempo em que identifico 

influências do movimento relacionado ao professor-investigador. No Brasil, esse 

movimento se instalou significativamente na década de 90, tanto em termos de formação 
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inicial como continuada. No caso específico da Licenciatura em Matemática, problematizei 

a possibilidade da pesquisa, como atitude epistemológica, interferir na formação dos 

estudantes, através da melhor articulação da teoria com a prática. Considerei a legislação 

vigente e a reformulação curricular por ela desencadeada, no ano de 2004, na Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), como iniciativas de superação desta dicotomia no 

campo da formação de professores e tomei esse contexto como campo de pesquisa. No 

intuito de ampliar essa reflexão, cotejei os dados com a realidade argentina, favorecida por 

uma bolsa de doutorado-sanduíche financiada pela CAPES, junto à Universidade de 

Buenos Aires. Procurei identificar as diferentes instâncias de formação de professores de 

matemática naquele país, analisar seus planos de estudos e cotejar as concepções e 

experiências de prática de ensino e de estágio, realizadas nos dois países. Para a realização 

do estudo, percorri passos metodológicos que envolveram a análise documental e 

entrevistas em profundidade com professores e estudantes. A análise dos dados procurou 

compreender: a) as características do professor de matemática; b) a percepção conceitual da 

relação teoria-prática nas propostas curriculares; c) a possibilidade da pesquisa como 

componente dessa formação. Adotei as idéias de L. Stenhouse e J. Elliott como referencial 

teórico preferencial para compreender a pesquisa como possibilidade de articulação entre 

teoria e prática na formação de professores, principalmente no que diz respeito ao 

currículo como meio para o professor aprender e aperfeiçoar a arte de ensinar. As idéias de 

Paulo Freire, Boaventura de Souza Santos, Maurice Tardif, Dario Fiorentini, Maria Isabel 

da Cunha e Maria Cristina Kessler também contribuíram para o estudo. Os resultados 

apontaram para pontos de intersecção entre as experiências dos dois países - Brasil e 

Argentina, ainda que revelem distinções de formatos que decorrem da legislação e da 

tradição educativa que os caracteriza. Também indicam que a perspectiva da pesquisa na 

formação inicial de professores de matemática ainda é incipiente, tendo em vista a forte 

influência da racionalidade técnica e da configuração do campo científico. Foi possível 

perceber que a legislação brasileira que provoca a inserção da prática nos currículos das 

Licenciaturas ainda está em fase de apropriação por parte dos professores universitários. 

Os próprios participantes do estudo, entretanto, ao refletirem sobre o tema, contribuíram 

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

relação teoria-prática na formação dos licenciandos, anunciando novas perspectivas 

futuras. 

Palavras - chave: teoria, prática, formação de professores., pesquisa, matemática 

*** 
 

SAVIANO, Rubens. Formação continuada de professores de matemática e o software 

cabri-géomètre. Vassouras/RJ, 2011. Dissertação de Mestrado Profissionalizante. 

Universidade Severino Sombra - Educação Matemática. (Orientador: Júlio César da Silva). 

Doc. 28. 

RESUMO: O estudo teve como objetivo refletir sobre a formação continuada dos 

professores e avaliar à utilização da ferramenta computador no ensino-aprendizagem da 

Matemática, em particular no ensino de Geometria na educação básica. Procurou-se 

verificar se a utilização do software de Geometria Dinâmica Cabri-Géomètre II forneceria 

contribuições à formação continuada de professores de Matemática. A coleta de dados foi 

feita através de um questionário perfil aplicado aos professores de uma instituição de 

ensino contendo questões relacionadas à formação, ao tempo de magistério, ao regime e 

condições de trabalho e as dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem. 
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Tal questionário foi aplicado a seis professores de Matemática que compõem a equipe de 

professores do Ensino Médio pertencentes à instituição e observadas às principais 

dificuldades encontradas na docência, registrando os desejos dos professores no que se 

refere à sua formação continuada. Foram adotados como referencial teórico, com a 

finalidade de responder as questões levantadas pelo estudo, Paulo Freire e Donald Schön e 

o conceito de professor reflexivo, conceito este relevante em qualquer pesquisa sobre a 

formação de professores. Foi adotada a pesquisa qualitativa de forma que as respostas dos 

professores possibilitassem uma atitude reflexiva sobre a sua prática. No desenvolvimento 

da pesquisa, ao aplicarmos os recursos ofertados pelo software Cabri-Géomètre, 

procuramos unir os componentes necessários ao pleno desenvolvimento das noções 

geométricas. Observamos o fascínio que o programa exerce sobre seus usuários, facilitando 

a aprendizagem, produzindo o desenvolvimento do raciocínio, levando o usuário a pensar 

na solução de problemas apresentados e executá-lo de forma adequada. 

Palavras-Chave: Formação Continuada,  Professores, Software Cabri-Geometre. 

*** 
 

ANDRADE, Silvanio de. Ensino-Aprendizagem de Matemática via resolução, exploração, 

codificação e descodificação de problemas e a multicontextualidade da sala de aula. Rio 

Claro/SP, 1998. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho-Rio Claro - Educação Matemática. (Orientador: Lourdes de La Rosa 

Onuchic). Doc. 29. 

RESUMO: Neste trabalho, baseados nos estudos que fizemos sobre a Pedagogia 

Libertadora de Paulo Freire, a Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky e a Filosofia da 

Dubitabilidade Matemática de Lakatos, nos estudos de Resolução de Problemas dos anos 

90, na nossa experiência com o ensino da matemática e ancorados por um intenso trabalho 

de sala de aula, feito com alunos de 5ª e 8ª séries, e por entrevistas e discussões feitas com 

professores de Matemática apresentamos uma proposta de ensino-aprendizagem de 

Matemática que denominamos Ensino-Aprendizagem de Matemática vis Resolução, 

Exploração, Codificação e Descodificação de Problemas. Em tal proposta, a Resolução de 

Problemas, além de ser assumida como uma metodologia de ensino, é tratada à luz de uma 

perspectiva de educação progressista, é pensada globalmente, não é olhada somente no 

nível de processos e conceitos matemáticos mas, também, no nível de questões de natureza 

sócio-política-cultural, da educação em geral e da Educação Matemática em particular e a 

sala de aula é observada em todos os seus múltiplos aspectos, isto é, em toda sua 

multicontextualidade. Neste trabalho, especificamente, dar-se-á a oportunidade de 

vivenciar e discutir extensivamente o que é uma sala de aula de matemática via Resolução, 

Exploração, Codificação e Descodificação de problemas. 

Palavras–Chave: Resolução de Problemas, Matemática, Ensino-Aprendizagem. 

*** 
 

CABRAL, Viviane Ribeiro de Souza. Relações entre conhecimentos matemáticos escolares 

e conhecimentos do cotidiano forjados na constituição de práticas de numeramento na 

sala de aula da EJA. Belo Horizonte/MG, 2007. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal de Minas Gerais – Educação. (Orientador: Maria da Conceição Ferreira Reis 

Fonseca). Doc. 30. 



 

 

- 186 - 
 

RESUMO: Neste estudo, analisamos relações estabelecidas pelos alunos e pelas alunas da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) entre conhecimentos matemáticos veiculados pela 

escola e aqueles que se forjam em instâncias diversas da vida social. Tais relações são 

flagradas nas (e reconhecidas como constituintes das) práticas de numeramento 

mobilizadas em interações discursivas das situações de ensino-aprendizagem escolares. 

Inspirado na obra de Paulo Freire e buscando subsídios em reflexões produzidas em 

estudos que adotam uma Abordagem Etnomatemática, o desenvolvimento desta 

investigação obrigou-nos a abandonar a expressão “conhecimento prévio” e a adotar a 

perspectiva de conhecimento como construção social, fruto dos diálogos, por vezes 

conflituosos, por vezes conciliadores, entre modos de conhecer. 

Palavras-Chave: Conhecimentos Matemáticos, Sala de Aula, EJA; Numeramento. 
*** 

 

PIZARRO, Washington Armando Garcia. O professor de Matemática no Laboratório de 

Física: a importância do Ensino de Física experimental e de um novo paradigma 

educacional para renovar seu perfil. São Paulo, 2003. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Nove de Julho – Educação. Doc. 31. 

RESUMO: O professor licenciado em Matemática e habilitado a lecionar Física, embora seja 

uma figura importante no quadro educacional, por sua presença generalizada nas salas de 

aula e nos laboratórios de Física do Ensino Médio, não obteve ainda a devida atenção dos 

pesquisadores e da literatura científica. Este trabalho preocupa-se em estudar os dilemas e 

problemas que envolvem a atividade deste docente. Indaga e aponta fatores que levam aos 

resultados negativos, a partir da hipótese de que a ausência de aulas práticas adequadas de 

Física, a precariedade dos laboratórios e uma formação deficitária, muitas vezes pautada 

em paradigmas ultrapassados, estariam na base das lacunas e do desempenho 

insatisfatório. O trabalho afirma também a certeza de que a formação e atividade deste 

docente, se orientadas pela proposta educacional de Piaget e Paulo Freire, e contando com 

os indispensáveis recursos estruturais, podem suscitar um novo perfil do professor e uma 

praxis renovada no laboratório de Física do Ensino Médio.  

Palavras-Chave: Física, Matemática, Ensino, Paradigma. 

*** 
 
SANTOS, Benerval Pinheiro. Paulo Freire e Ubiratan D´Ambrósio: conribuições para a 

formação do professor de matemática no Brasil. São Paulo, 2007. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo – Educação. (Orientador: Maria do Carmo Santos Domite). Doc. 

32.  

RESUMO: Nossa investigação é uma pesquisa teórica de cunho histórico-filosófico-

educacional, que tem como objetivo discutir as contribuições de Paulo Freire e de Ubiratan 

D‟Ambrosio para a formação do professor de Matemática no Brasil. A dialética e as 

técnicas de análise de conteúdo constituem a metodologia adotada. Desse modo, nos 

impusemos como tarefa analisar a formação do professor de Matemática de modo 

contextualizado com a nossa realidade social atual e reconstituindo a função histórica que 

a nossa escola e a formação docente desempenharam como reforçadora das desigualdades 

sociais e mantenedoras do status quo da sociedade capitalista. No levantamento histórico, 

utilizamos as contribuições de G. Freyre, S. B. de Holanda, C. Prado Júnior, L. Basbaum, C. 

Furtado, F. de Azevedo, J. K. Galbraith, O. de O. Romanelli, A. Teixeira, entre outros. E, em 
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nossa análise, nos valemos das contribuições de K. Marx, F. Engels, A. Gramsci, M. Chauí, 

L. Althusser, J. Contreras, O. Skovsmose A. Ponce, M. Gadotti, K. Kosik e outros 

referenciais próprios da área. A formação do professor de Matemática é vista como 

resultado de um processo histórico-cultural que mantém ainda uma forte herança de 

elementos de uma sociedade colonial, corroborado pela não participação democrática do 

povo brasileiro em seu processo de constituição sócio-cultural numa sociedade capitalista e 

excludente. E o trabalho demonstra que os atuais processos de formação de professor de 

Matemática ainda são fortemente sedimentados numa formação alienada aos ditames de 

uma sociedade de classes, que não permite ao futuro professor compreender e fazer uso da 

necessária autonomia inerente à sua atuação, o que o faz atuar como um intelectual 

orgânico a serviço da consolidação da hegemonia da classe dominante. Nesse sentido, os 

constructos teóricos de P. Freire e de U. D‟Ambrosio mostram-se como indicadores de 

encaminhamentos possíveis no processo de formação de um professor de Matemática 

crítico/libertador e, por isso, consciente de sua tarefa como agente ativo na formação de 

um educando não especialista em Matemática, mas inserido em sua realidade social como 

um sujeito transformador e em transformação, que encontra na Matemática uma 

ferramenta para o processo dialético de sua própria construção. Assim, a investigação 

indica a necessidade de uma atuação dos formadores no sentido de conscientizar os 

futuros professores de Matemática de sua tarefa como intelectuais orgânicos a serviço da 

construção da hegemonia dos excluídos, dos explorados em geral. Ou seja, a investigação 

aponta a necessidade de a formação inicial se constituir como um antidiscurso ao discurso 

ideológico da classe dominante. 

Palavras-Chave: Formação de Professor, Matemática, Educação Matemática. 

*** 
 

AKIL, Celso Voto. Saberes e práticas em Matemática: a utilização da etnomatemática por 

operários das redes de distribuição do energia elétrica e das pequenas centrais 

hidroelétricas: uma abordagem no estado do Rio de Janeiro. Vassouras/RJ, 2009. 

Dissertação de Mestrado Profissionalizante. Universidade Severino Sombra - Educação 

Matemática. (Orientador: Ana Maria Severiano de Paiva; Janaína Veiga Carvalho). Doc. 33. 

RESUMO: O projeto de pesquisa foi desenvolvido no âmbito da elaboração da dissertação 

de Mestrado realizado na Universidade Severino Sombra (Vassouras/RJ), no programa de 

pós-graduação, Stricto Sensu, em Educação Matemática. O objetivo do trabalho foi 

investigar os saberes e as práticas de trabalhadores. Como referencial teórico, definiu-se a 

etnomatemática, por ser uma emergente área de pesquisa que nos permitiu atribuir 

significados aos saberes dos operários, aos saberes fora dos espaços formais de formação e 

qualificação. Partiu-se das ideias de dois educadores, um do campo específico da 

matemática, Ubiratan D‟Ambrosio, e o outro, do campo da educação, Paulo Freire. Na 

pesquisa, foram selecionados exemplos e práticas de tarefas vividas, estabelecendo-se 

paralelo entre o saber científico e o saber dos operários nestas atividades da engenharia e a 

sua classificação dentro do programa etnomatemático. Os locais escolhidos para a pesquisa 

foram as pequenas centrais hidrelétricas (antigas e sem automação) e sistemas elétricos de 

alta tensão das distribuidoras de energia elétrica, constituídas das subestações elevadoras 

(nas PCHs) ou rebaixadoras (nas distribuidoras) de energia elétrica e as linhas de 

transmissão de transporte da energia elétrica (em ambas) localizadas no Estado do Rio de 

Janeiro. Como resultado da pesquisa, identificou-se que é no trabalho, pela experiência, 

que se constrói o saber daqueles que não puderam estar nos bancos escolares por um 
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tempo longo que lhes permitisse apreender as “leis da engenharia”. É “o saber de 

experiência feito”, apresentado por Freire, que ao confrontar-se, cotidianamente, com o 

desgaste físico, com o cansaço, possibilita a adulto-trabalhadores vivenciar a formação 

durante e no trabalho. 

 

Palavras-Chave: Etnomatemática; Saberes Matemáticos; Trabalhadores. 

*** 
 

CAETANO, Joyce Jaqueline. Formação de professores de Matemática: uma perspectiva 

freireana. São Paulo, 2004. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - Educação (Currículo). (Orientador: Mere Abramowicz). Doc. 34. 

RESUMO: Esta pesquisa trata da formação de professores de Matemática em uma 

perspectiva freireana. Busco entrevistar educadores matemáticos brasileiros que 

apresentam um comprometimento com a Escola Pública no atual cenário da Educação 

Matemática. O objeto deste estudo é levantar as concepções dos educadores matemáticos 

entrevistados, sobre formação de professores de Matemática, objetivando mapeá-las, a fim 

de tecer uma rede informativa que possa ser relevante teórica e socialmente. O objetivo é 

encontrar referenciais da pedagogia freireana para formação de professores de Matemática, 

a partir de suas falas sobre como pensam e o que pensam sobre o processo de formação 

docente. Foram ouvidos 10 professores-formadores, membros da SBEM (Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática) que atuam ou atuavam na formação inicial e 

continuada, sendo 5 do Estado de São Paulo e 5 do Estado do Paraná. Para análise dos 

dados utilizamos as questões propostas como eixos norteadores, organizando os 

depoimentos sob a forma de quadros - síntese para serem interpretados. Verificamos na 

análise das entrevistas, que os educadores matemáticos entrevistados trazem para este 

trabalho riquíssimas contribuições à formação, em especial, um olhar comprometido com 

uma nova perspectiva, pano de fundo que liga a todos a Paulo Freire. Além disso, vemos 

que tanto a formação inicial quanto a continuada necessitam ser repensadas à luz da 

pedagogia freireana, possibilitando ao educando uma formação mais ampla. As ideias de 

Paulo Freire na formação de professores de matemática direcionam uma prática 

pedagógica na luta democrática e política para a humanização, tendo o diálogo como 

princípio educativo. 

Palavras-Chave: Formação, Professores Formadores, Matemática, Paulo Freire. 

*** 
 

ANASTÁCIO, Maria Queiroga Amoroso Três ensaios numa articulação sobre 

Racionalidade. Campinas/SP, 1999. Tese de Doutorado. Universidade Estadual de 

Campinas – Educação. (Orientador: Eduardo Sebastiani Ferreira). Doc. 35. 

RESUMO: A tese compõem-se de três ensaios. O primeiro, através de re-visitar a história 

da ideias matemáticas, descreve, tanto a constituição da matemática como o modo pelo 

qual a ciência ocidental utiliza-se para a descrição dos fenômenos do mundo físico, da 

linguagem matemática. Expõe, ainda, como os avanços da microfísica e da teoria da 

relatividade exigem uma racionalidade distinta à racionalidade cartesiano-kantiana. O 

segundo ensaio descreve as ideias de Merleau-Ponty acerca de corpo, linguagem, 

conhecimento, espaço e temporalidade. O terceiro ensaio representa uma proposta de 

articulação dos anteriores. Centraliza-se no tempo e no espaço vivido e na possibilidade de 
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considerar o conhecimento, a ciência e a própria racionalidade no solo perceptivo. A autora 

propõe ainda expor a leitura que fêz das ideias de Paulo Freire e sobre a etnomatemática, 

articulando-as com as contribuições que a fenomenologia propõe à Educação Matemática. 

 

Palavras-Chave: Merleau-Ponty-Maurice, Educação Matemática, Corpo. 

*** 
 

OLIVIERA, Paulo Roberto Vieira de. A cidadania no livro didático de Matemática: um 

diagnóstico a partir dos temas transversais trabalho e consumo. São Paulo, 2004. 

Dissertação de  Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Educação 

Matemática. (Orientador: Ubiratan D'Ambrósio). Doc. 36. 

RESUMO: O trabalho teve como objetivo identificar como a cidadania se apresenta no 

Livro Didático de Matemática. A mediação entre a cidadania e a matemática é realizada 

através dos temas transversais trabalho e consumo, vistos na perspectivas dos temas 

geradores de Paulo Freire. Foram analisados livros de Matemática de 5ª a 8ª séries, 

recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático, nos anos de 1999 e 2001, 

classificando os exercícios de percentagem segundo os Ambientes de Aprendizagem, 

proposto por Skovsmose. Os resultados sugerem que alguns temas relevantes para a 

sociedade, passíveis de discussão no âmbito da Educação Matemática, não estão no livro 

didático de Matemática. A quase totalidade das questões estava centrada na Literacia, 

reforçando a necessidade da abordagem proposta por D'Ambrosio que contempla a 

Literacia, a Materacia e a Tecnoracia. Foram identificados alguns passos iniciais em relação 

aos cálculos de tributos, mas a discussão da sua importância na sociedade, que permitiria 

um amplo diálogo entre a matemática e a cidadania, não evoluiu. 

Palavras-Chave: Livro didático, Cidadania, Ambientes de Aprendizagem, Ed. Matemática. 

*** 
FREITAS, Regina Santana Alaminos de. Do conhecimento (matemático) primeiro: 

grandezas e medidas no centro das atenções. São Paulo, 2009. Dissertação de Mestrado. 

Universidade de São Paulo – Educação. (Orientador: Maria do Carmo Santos Domite). Doc. 

37. 

RESUMO: Este trabalho, um estudo do tipo qualitativo, teve como objetivo compreender 

de que modo os educadores matemáticos podem fazer emergir o conhecimento primeiro 

dos educandos – no que se refere a grandezas e medidas –, legitimando-os e procurando 

formas de dialogar com os educandos. Os dados/fatos foram coletados a partir de 

entrevistas com oito educandos de uma 6ª série (sete encontros) da Escola Estadual 

Antonio Candido Correa Guimarães Filho. Em cada encontro era esperado que uma 

questão associada a grandezas e medidas desencadeasse um processo 

gerador/problematizador em busca dos conhecimentos (primeiro) dos alunos. Os 

princípios da etnomatemática e as ideias de Paulo Freire, assim como teorizações sócio-

construtivistas, constituíram os fundamentos da pesquisa. No que se refere às evidências 

de pesquisa, podemos, de início, dizer que as manifestações dos alunos estão envolvidas 

mais por uma arte ao formular, resolver e buscar aplicações em termos de grandezas e 

medidas do que por uma compreensão mais ou menos técnica da maneira como se mede; 

tomam-se padrões para esta ou aquela grandeza; como se os organizam e opera-se com 

eles. Em termos de conclusão, vale ressaltar que o exercício feito pela pesquisadora de 

operacionalização de atitudes, de busca e valorização do conhecimento primeiro – que aqui 
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já se mostrou voltada para os estudos etnomatemáticos, especialmente no que se refere ao 

que o “outro” pensa, como o “outro” vê – ativou mais e mais o olhar da pesquisadora para 

processos de cunho etnomatemático tanto no âmbito pedagógico como em termos de 

pesquisa. 

Palavras-Chave: Etnomatemática, Alunos, Grandezas, Medidas. 

*** 
STURARO, Sônia Maria Esposte. Etnomatemática: filhos de feirantes do município de 

Capão Bonito. São Paulo, 2011.Dissertação de Mestrado. Universidade Bandeirante de São 

Paulo - Educação Matemática. (Orientador: Ubiratan D´Ambrosio). Doc. 38 . 

RESUMO: Essa dissertação analisa a formação dos processos cognitivos dos filhos de 

feirantes do Município de Capão Bonito/SP. Num enfoque etnomatemático, buscou-se um 

estudo da cultura dessa comunidade de feirantes, com o objetivo de compreender como as 

relações matemáticas eram construídas na mente dessas crianças - desde o planejamento da 

plantação de hortaliças, grãos e frutas até a exposição desses produtos nas barracas das 

feiras livres. A motivação para a realização desse trabalho liga-se à seguinte indagação: o 

que é possível dizer sobre a matemática que emerge da comunidade dos filhos de feirantes 

do Município de Capão Bonito, estado de São Paulo? Para tanto, a pesquisa apoiou-se nos 

trabalhos de Geertz, que fala de uma teoria interpretativa da cultura, D‟Ambrosio, sobre o 

Programa de Etnomatemática, Skovsmose, que faz uma reflexão sobre a Educação 

Matemática Crítica, Freire, que entende a Educação como Prática da Liberdade e Carraher 

et al., que analisaram processos cognitivos semelhantes aos da pesquisa, no livro ¨Na Vida 

Dez, na Escola Zero¨. As análises realizadas levam à conclusão de que os processos 

cognitivos matemáticos ocorrem desde muito cedo na vida desses meninos e meninas e 

que ainda conseguem articular alguns conteúdos estudados em sala de aula, em seu 

cotidiano. Alguns nomes de crianças e adolescentes que participaram da pesquisa foram 

preservados à pedido dos pais, optando por apresentá-los em siglas, outros porém com a 

devida autorização dos pais, aparecem escritos por completo. 

Palavras-chave: Etnomatemática, Filhos de Feirantes, Etnomatemática. 

*** 
 

SOUZA, Angela Maria Calazans de. Educação Matemática na alfabetização de adultos  

adolescentes segundo a proposta pedagógica de Paulo Freire. Vitória/ES. 1988. Mestrado. 

Universidade Federal do Espírito Santo – Educação. (Orientador: Nome não Informado). 

Doc. 39. 

RESUMO: Este estudo é uma pesquisa-ação desenvolvida em quatro Círculos de Cultura, 

segundo a proposta pedagógica de Paulo Freire,  e apresenta uma análise da produção 

matemática oral e escrita de 30 alfabetizandos adultos e adolescentes. A descrição da 

solução dos problemas foi feita com base em anotações da pesquisadora e/ou 

alfabetizadoras e no materiais escritos produzidos pelos alfabetizandos. Da análise dos 

dados resultou o levantamento dos níveis de conhecimentoo matemático prévio e final dos 

alfabetizandos, dos conteúdos matemáticos emergentes das formas como os problemas 

foram resolvidos e dos tipos de erros ocorridos. O estudo c exto os alfabetizando tornaram-

se mais seguros em seus registros. Passaram a construir e reconstruir espontaneamente o 

seu conhecimento matemático a partir do que ja conheciam a nível de expressão oral. A 

ação dialógica e problematizadora desenvolvida desmistificou a matemática contribuindo 
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para que alfabetizandos e alfabetizadoras trabalhassem os conteúdos matemáticos com 

prazer. 

Palavras-Chave: Educacao Matemática, Construção do Conhecimento, Alfabetizacão de 

Adultos. 

*** 
 

NOBRE, Bernadete de Lemos. O conhecimento Matemático: um novo ângulo, um outro 

olhar....Capão do Leão/RS, 2000. Dissertação de  Mestrado. Universidade Federal de 

Pelotas – Educação. (Orientador: Balduíno Antônio Andreola). Doc. 40. 

RESUMO: Este trabalho nasceu do questionamentos do tipo: Como é possível aprender-se 

matemática sem ir a escola? Que papel a matemática pode desempenhar no cotidiano do 

indivíduo, em especial no trabalho diário do colono-feirante? Quais as possibilidades de 

valorização que a escola oferece ao aluno com relação a sua bagagem cultural? São 

questões estas, pois pertinentes ao estudo da etnomatemática. Neste trabalho busquei uma 

tentativa de aproximação destas e outras questões. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho e para a coleta de dados constitui em entrevista e histórias de 

vida. Os referenciais fundantes do trabalho foram sobretudo, os escritos de Ubiratan 

D'Ambrósio e Paulo Freire. Como principais achados posso destacar: A matemática 

utilizada nas escolas, genericamente, não é suficiente para atender os anseios do indivíduo. 

O Papel do resgate da cidadania do indivíduo, com o qual a matemática poderia 

contribuir, não vem sendo cumprido. Foi possível perceber que a matemática formal e 

informal não são opostos, mas complementares. 

Palavras-Chave: Etnomatemática, Educação Matemática, Cotidiano, Trabalho. 

*** 
ENRICONI, Maria Helena Selbach. Formação continuada: um caminho para promover os 

diálogos, os saberes vividos e as rupturas possíveis. São Leopoldo/RS, 2004. Dissertação de  

Mestrado. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Educação. (Orientador: Cleoni Maria 

Barboza Fernandes). Doc.41. 

RESUMO: Este trabalho tem como foco investigar como as experiências e os saberes dos 

professores foram compartilhados e valorizados por um grupo de formação continuada de 

professores de Matemática, cuja proposta de formação busca promover, além da formação 

matemática e pedagógica, a formação humanizadora freireana do professor dessa 

disciplina. A pesquisa buscou, do ponto de vista teórico-prático, integrar o recorte da 

experiência com um levantamento bibliográfico centrado nas linhas temáticas da formação 

e dos saberes do professor. A referência fundante do trabalho é a obra de Paulo Freire. As 

reflexões de Freire perpassam por todos os capítulos deste estudo. Na abordagem da 

formação de professores, também foram referência: Antônio Nóvoa, Cleoni M. B. 

Fernandes, Maria Isabel da Cunha, Paulo D. M. Caruso e Terezinha Rios. Na abordagem 

dos saberes, foram referência, além de Paulo Freire, Maurice Tardif, Mari Forster e 

Clermont Gauthier. A investigação deu-se a partir de observações e trocas de experiências 

com docentes que integram os grupos de formação continuada de professores de 

Matemática vinculados à Universidade do Vale do Rio dos Sinos desde 2001. Foram 

analisadas, da experiência dos professores, a sua produção e a produção de seus alunos. 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa, os professores responderam a um questionário 

que, junto com a análise de sua produção, determinou a escolha das quatro professoras-

sujeitas. A pesquisa, sutentada por uma análise qualitativa, analisa e discute as 
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manifestações das professoras. Dessa análise, surgiram as categorias construídas neste 

trabalho: diálogo, saber docente e ruptura. Verifica-se a relevância do diálogo como 

categoria de mediação humana que socializa as questões presentes no dia-a-dia da sala de 

aula, promovendo a ação-reflexão-ação do professor, destacando-se a real importância 

dessa prática na dimensão humanizadora da formação continuada de docentes. 

Palavras-Chave: Formação Continuada, Matemática, Formação de Professores. 

*** 
NOGUEIRA, Afonso Henrique Souza. O tratamento dado aos conhecimentos prévios dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos na resolução de problemas matemáticos: 

concepções e práticas dos professores. Rondonópolis/MT,2010. Mestrado. Universidade 

Federal de Mato Grosso – Educação. (Orientador: Marta Maria Darsie). Doc. 42. 

RESUMO: O trabalho trata de uma pesquisa que tem por objetivo verificar qual é o 

tratamento dado pelos professores aos conhecimentos prévios dos estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos no processo de ensino-aprendizagem da matemática através da 

resolução de problemas. Para tanto foi estabelecida a seguinte questão norteadora da coleta 

de dados, que converge na direção do objetivo proposto: Os professores consideram e 

utilizam os conhecimentos prévios dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos no 

processo de ensino-aprendizagem da matemática através da resolução de problemas? A 

investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa de caráter 

interpretativo, fundamentada em Bogdan e Biklen, (1994), Ludke e André (1986) e Triviños 

(1987). Primeiramente, realizou-se um estudo bibliográfico para indicar aspectos teóricos, 

relacionados à Resolução de Problemas, ao contexto da EJA e a Abordagem dos 

Conhecimentos Prévios dos estudantes, buscando uma relação de interdependência entre 

esses três fatores. A base teórica desse trabalho é constituída por Ausubel (1980), Carraher 

(1995), Coll (1990), D‟ambrósio (2005), Dante (1994), Darsie (1993,1998), Freire (2005), 

Hoffmann (1991), Moreira (2002), Pinto (1987), Polya (1995) e Santorum (2007). Outra parte 

do estudo constituiu-se em uma pesquisa empírica, sendo que os dados foram coletados 

através de questionários, análise de documentos da escola, observação direta e realização 

de entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da investigação são quatro professores da rede 

pública de ensino de Várzea Grande – MT, licenciados em matemática, que lecionam para 

a primeira fase do segundo segmento da EJA. No intento de contribuir com a produção de 

conhecimento existente, a relevância dessa pesquisa se revela, sobretudo, pela busca de 

caminhos que informem de maneira mais esclarecedora como se dá o processo de 

organização do ensino e aprendizagem de matemática na EJA, em especial na 

possibilidade pedagógica de aprendizagem significativa, em que conhecimentos prévios 

dos estudantes são considerados e utilizados na resolução de problemas de matemática. 

Em resposta a problemática da presente investigação, concluiu-se que, os professores 

consideram e utilizam os conhecimentos prévios formais dos estudantes, mas no diz 

respeito aos conhecimentos prévios informais, esses professores, em sua maioria, 

consideram apenas parcialmente e não os utilizam em suas práticas de sala de aula. 

Palavras-Chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas,  EJA. 

*** 
 

SARMENTO, Alan Kardec Carvalho. As concepções de professores de matemática da 

Escola Fundamental acerca da Matemática e de deu ensino. Teresina, 2013. Mestrado. 
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Fundação Universidade Federal do Piauí – Educação. (Orientador: José Augusto de 

Carvalho Mendes Sobrinho). Doc. 43. 

RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo geral investigar as concepções dos 

professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental das escolas da rede pública acerca da 

Matemática e do seu ensino, bem como, compreender sua gênese e seus reflexos na prática 

docente. Sendo assim, procuramos resposta para seguinte questão: Quais são as 

concepções dos professores de Matemática, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental a 

respeito desta área e do seu ensino e de que forma isto reflete na prática docente? Neste 

estudo dialogamos com Libâneo (2006), Mendes Sobrinho (2008, 2010) e Perrenoud (1997) 

sobre práticas pedagógicas. Bolivar (2002), Contreras (2002), Freire (1996), Goodson (2000), 

Nóvoa (2000), Pimenta e Ghedin (2006), Schön (1992) e Tardif (2002) discutindo a respeito 

de formação de professoresA. lmeida (1988), Azevedo (1976), Lopes, Faria Filho e Veiga 

(2003), Nagle (1976), Ribeiro (1990) e Silva (2003) tratam da História da Educação no Brasil. 

Para o estudo sobre Educação Matemática, dialogamos com Bicudo e Borba (2004), 

Carvalho (1990), Chacón (2003), Curi (2005), Damazio (1996), D‟Ambrósio (2007, 2008), 

Fioretini (1995), Lorenzato (2006), Machado (2006), Mendes (2009), Pais (2002), Perez 

(2004), Penteado (2004), Skovsmose (2007) e outros. Consultamos documentos como os 

PCN do Ensino Fundamental/Matemática, as Diretrizes Curriculares do Município de 

Teresina, os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas participantes, bem como sítios 

eletrônicos e revistas especializadas. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa, classificada como, descritiva e analítica. Na fase empírica, utilizamos os relatos 

de vida formativa, onde os sujeitos expressaram livremente o que consideraram relevantes 

em sua formação profissional. Os interlocutores foram 11 professores de Matemática do 6º 

ao 9º ano do Ensino Fundamental pertencentes à rede municipal de ensino de Teresina/PI, 

todos com larga experiência no ensino de Matemática. Os dados foram coletados por meio 

de um questionário e uma entrevista semiestruturados e através de análise documental. 

Para análise do conteúdo dos dados coletados, tomamos por base os ensinamentos de 

Bardin (1977), isto nos levou a uma análise categorial. De modo geral, percebemos que 

grande parte dos conhecimentos profissionais dos sujeitos da pesquisa, provém de sua 

experiência em sala de aula, uma vez que a formação nas universidades privilegia o saber 

disciplinar, desta forma as primeiras experiências se resumem em repetir aquilo que foi 

feito pelos seus professores do Ensino Básico, constituindo suas pré-concepções de 

Matemática. Ao longo da carreira, os professores vão desenvolvendo um jeito próprio de 

ensinar, delineado pelas suas concepções e crenças em constantes modificações. Assim, o 

estudo evidenciou que boa parte dos professores mantém, essencialmente, uma proposta 

de ensino semelhante às primeiras experiências e/ou com poucas alterações. Identificamos, 

pelo menos, quatro concepções de ensino de Matemática: Tradicionais, Neo-

Tradicionalistas, Matemática Experimental e Matemática Crítica. 

Palavras-Chave: Professores, Concepções de Matemática, Concepções do Ensino de 

Matemática. 

*** 
 

CEMIN. Alexandra. A evasão escolar no Ensino Médio na visão da Escola Estadual Santa 

Catarina de Caxias do Sul-RS. Canoas/RS, 2011. Dissertação de Mestrado. Centro 

Universitário La Salle – Educação. (Orientador: Balduino Antonio Andreola). Doc.44. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre os alunos que 

abandonam a escola, com a intenção de compreender os motivos que os levam a desistirem 

da escola. A população pesquisada é da educação básica, 1ª séries do ensino médio do 

noturno de uma escola estadual, localizada em Caxias do Sul – RS, nessa série constata-se 

que o problema se mostra mais grave. O ensino de matemática entra em questão pela 

opção de pesquisa, a pesquisa-ação, ciências exatas é a área de atuação dessa professora 

que vos escreve. A fundamentação teórica é embasada em Freire, D‟Ambrósio, Skovsmose, 

Patto, dentre outros. A evasão escolar no Brasil e a educação para a cidadania de jovens 

trabalhadores irão nortear alguns pontos dessa pesquisa. A presente pesquisa tem a 

pretensão de desestabilizar os leitores para repensarem o ensino. Os dados apontados são 

reveladores, pois mostram o número real da evasão escolar, com uma amostra de uma das 

melhores escolas estaduais da cidade; a realidade de muitos jovens que ficam expostos à 

violência enquanto não estão frequentando um banco escolar. 

Palavras-Chave: Ensino de Matemática; Evasão Escolar; Educação Cidadã. 

*** 

ABRAHÃO, Ana Maria Carneiro. O professor que ensina matemática e suas visões sobre 

a prática pedagógica. Rio de Janeiro, 2007. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – Educação. (Orientador: Edil Vasconcellos de Paiva). Doc. 45. 

RESUMO: Esta tese tem por objeto de estudo a prática pedagógica do professor que ensina 

matemática nas escolas públicas municipais da cidade do Rio de Janeiro. A prática é 

analisada por meio de 15 relatos de professores que se propuseram a compartilhar suas 

experiências de sala de aulas tidas por eles como bem sucedidas. As experiências foram 

apresentadas em 2005 por 22 professores das 10 coordenadorias regionais de educação da 

cidade, durante a “Mostra Municipal de Educação Matemática”. O objetivo principal desse 

estudo é analisar e compreender as maneiras que professores apresentam e vêem o 

processo de ensino aprendizagem ao relatar suas práticas pedagógicas. Busca-se entender 

como esses professores estão construindo as explicações daquilo que eles fazem e as 

justificativas que eles dão para relatar o que é “dar certo“ nas aulas de Matemática. Tendo 

por referência Freudenthal, procura-se analisar os entendimentos do professor sobre o que 

é “ter sucesso” durante o processo de matematização visto como uma atividade reflexiva 

de ensino de matemática que busca compreender e modificar a realidade. Kemmis é 

referência para a análise do nível de reflexão técnica apresentado pelo professor ao 

desenvolver diferentes tipos de atividades educativas. Tais tipos são discutidos a partir da 

matriz de aprendizagem criada por Skovsmose e que serviu de base para esta pesquisa. 

Tenso por referências principais Giroux e Freire, a teoria crítica, em diálogo com Vigotski e 

Faiclough, foi escolhida como a mais apropriada para analisar as possíveis concepções ou 

adesões teóricas dos relatores ao tratarem a prática pedagógica: prática esta que seguindo 

sugestão de Bishop, é analisada sob os vértices aprendizagem, currículo e ensino. O 

resultado da análise indica que os professores apresentam diferentes níveis de criticidade 

em diversos momentos do seu fazer pedagógico. Em quase metade dos relatos, os 

professores adotam postura téecnico-prático-crítica ao identificar e entender problemas de 

aprendizagem e ao traçar objetivos para desenvolver sua ação em sala de aula. 

Basicamente, os professores entendem a aprendizagem sob reflexão prática, onde em 

momentos, além de prática pode também ser técnica ou crítica. Nas suas concepções de 

ensino e de currículo predominam visões técnico-práticas ou prático-críticas. Os dados 

mostram que a grande maioria dos professores relatores não desenvolve seu fazer 

pedagógico sob concepção técnica. A satisfação profissional demonstrada pelos professores 
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relatores se originou, na maioria, a partir da emancipação alcançada pelos seus alunos. Em 

geral, consideram como positivo e determinante no sucesso junto aos alunos o seu 

aprimoramento profissional e a oportunidade de relacionar teoria e prática a partir de 

problemas encontrados no cotidiano escolar. A realização de parcerias entre os professores 

atuantes nas escolas indica ser um fator positivo para a prática pedagógica de sucesso. Nas 

considerações finais deste estudo os resultados são apresentados por diagramas de Venn. 

Palavras-Chave: Ensino de Matemática, Prática Pedagógica, Professores. 

 
*** 

SILVA, André Gustavo Oliveira da. Modelagem Matemática: Uma perspectiva voltada 

para a Educação Matemática Crítica. Londrina/PR, 2005.  Dissertação deMestrado. 

Universidade Estadual de Londrina - Ensino de Ciências e Educação Matemática. 

(Orientador: Lourdes Maria Werle de Almeida). Doc. 46. 

RESUMO: Nesta pesquisa investigamos algumas contribuições para a formação cidadã dos 

estudantes, quando adotamos a modelagem matemática, na perspectiva da Educação 

Matemática Crítica, como alternativa para o ensino de Matemática. Abordamos a questão 

da cidadania como um processo em construção e permanentemente aperfeiçoável, para isto 

nos ancoramos na ideia de Skovsmose (2001) na qual aponta o desenvolvimento do 

conhecimento reflexivo num processo de critização (FREIRE, 1983) como fundamental para 

o exercício de uma cidadania consciente. A pesquisa foi desenvolvida, numa abordagem 

qualitativa, num internato misto com alunos do segundo ano do Ensino Médio. As 

informações foram coletadas por meio de observação direta dos alunos-colaboradores, 

entrevistas, questionários, análise dos trabalhos escritos e conversas informais. A análise 

aponta para o grande potencial que há no uso da modelagem matemática como meio de 

aproximar o conteúdo matemático das questões sociais pertinentes à realidade dos 

estudantes, estabelecendo conexões que garantem a criação de um espaço para reflexão, 

para o desenvolvimento do senso crítico e favorecendo o aprendizado. 

Palavras-Chave: Educação Matemática Crítica, Modelagem Matemática. 

 
*** 

FABRÍCIO, Anelise Diehl. O ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino 

fundamental: concepções e práticas docentes. Porto Alegre/RS, 2006. Mestrado. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande Do Sul – Educação.(Orientador: Maria Emília 

Amaral Engers). Doc. 47. 

RESUMO: Esta pesquisa tem como foco a concepção e a ação docente na organização das 

situações de ensino-aprendizagem da matemática nos anos iniciais, assim como a análise 

da percepção dos sujeitos envolvidos na prática educativa. O estudo apóia-se no 

paradigma qualitativo e a abordagem utilizada foi o estudo de caso, investigando a ação e 

o movimento de reflexão dos participantes da pesquisa sobre as situações de ensino-

aprendizagem da Matemática. O referencial teórico apóia-se em autores como Vigotski, 

Piaget, Ausubel, Novak, Baquero, Coll, Kamii, Kishimoto, Micotti, Carraher, Alarcão, 

Panizza, Pozo, Macedo, Antunes, Santos, Emerique, Baratojo, Freire, Volquind, Zabala, 

entre outros. A pesquisa realizou-se em uma escola de educação básica do ensino privado 

de Porto Alegre. Utilizou-se, na coleta de dados, a entrevista semi-estruturada, com oito 

participantes: cinco alunos, diretora, supervisora escolar e professora; o questionário para 

cinco famílias e as observações em sala de aula. Os dados têm como base a análise de 
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conteúdo proposta por Engers (1987), surgindo três categorias principais que foram 

transformadas em dois eixos denominados: a aprendizagem embasada no lúdico: a 

importância dos jogos e materiais para o ensino da Matemática nos Anos Iniciais; o 

professor mediador: organizando as situações de ensino-aprendizagem em Matemática. Os 

resultados obtidos na análise indicam que os pais percebem os filhos motivados para 

aprender quando as aulas promovem um espaço lúdico revelado nos jogos e nos materiais 

concretos, os quais são relevantes para a aprendizagem significativa. Os alunos, por sua 

vez, interagem cooperativamente neste espaço organizado pelo professor–mediador, 

comprovando, portanto, a importância da intervenção pedagógica para a construção de 

relações cognitivas que se traduzem em aprendizagem. Outro aspecto evidenciado na 

pesquisa é a valorização dos conhecimentos prévios e dos fatos que acontecem no 

cotidiano de cada aluno como elementos centrais na ação docente. 

Palavras-Chave: Ensino Fundamental, Jogos Matemáticos,  Metodologia e Técnicas de 

Ensino. 

 
*** 

 

FERREIRA, Carlos Roberto. Modelagem Matemática na Educação Matemática: 

contribuições e desafios à formação continuada de professores na modalidade Educação a 

Distância online. Ponta Grossa/PR, 2010. Mestrado. Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – Educação. (Orientador: Dionísio Burak). Doc. 48. 

RESUMO: A dissertação analisa um curso de Modelagem Matemática, oferecido na 

modalidade de Educação a Distância online, para a formação continuada do professor de 

matemática. Investiga-se como a Modelagem Matemática desenvolvida num curso na 

modalidade EaD online pode contribuir para a superação das dificuldades do professor no 

entendimento da metodologia e na sua utilização em sala de aula. Também objetivamos 

verificar, entre outros pontos, quais as contribuições a modalidade EaD online proporciona 

para a formação continuada dos professores e na superação das dificuldades de adoção da 

Modelagem Matemática, bem como relacionar a natureza das dificuldades dos professores 

às concepções de matemática e ensino e aprendizagem de matemática. O referencial teórico 

baseia-se em autores que discutem aspectos relacionados à Modelagem Matemática 

(Kilpatrick, 1992; Fiorentini e Lorenzato, 2001); à formação continuada (Silva e Araujo, 

2004, 2005; Freire, 2001; Ibernón, 2001; Schon, 2000; Perrenoud, 2002); à Educação a 

distância (Valente, 2003; Mugnol, 2009; Torres, 2004; Borba, 2007). Trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida com base nas contribuições de Bogdan e 

Biklen (1994), Alves-Mazzotti (1998) e Queiróz (1992). Participaram da investigação 12 

professores da rede estadual de ensino do Paraná, envolvendo cinco Núcleos Regionais de 

Educação. As etapas percorridas na investigação compreenderam: 1) pesquisa exploratória 

junto aos professores e construção dos referenciais teóricos; 2) desenvolvimento do curso 

de Modelagem Matemática mediado pela EaD online, que permitiu a coleta de dados a 

partir das ferramentas da Plataforma Moodle; 3) análise e interpretação dos dados. O 

tratamento dos dados segue o método da triangulação e análise indutiva, envolvendo os 

dados empíricos, pesquisador e referencial teórico. Os resultados apresentam aspectos 

significativos em relação ao desenvolvimento da Modelagem Matemática na EaD e a sua 

adoção na Educação Básica. No entanto, evidencia a necessidade de ajustes na dinâmica do 

curso e aspectos relativos à concepção de Modelagem em uma perspectiva das Ciências 

Humanas e Sociais. 
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Palavras-Chave: Ensino Aprendizagem, Modelagem Matemática, EaD. 

 
*** 

RENTAS, Claudio Galeote. Educação Matemática Crítica: O desenvolvimento de uma 

Pesquisa-Ação. São Paulo, 2010. Dissertação de Mestrado Profissionalizante. Universidade 

Cruzeiro do Sul - Ensino de Ciências e Matemática. (Orientador: Iara Regina Bocchese 

Guazzelli). Doc. 49. 

RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo promover o estudo das possibilidades 

metodológicas, didáticas e pedagógicas da Educação Matemática Crítica, incorporada às 

aulas de Matemática. Para tanto se faz necessário analisar as referências teóricas descritas 

pelos autores que dão fundamentação a este trabalho como Skovsmose, Freire, 

D‟Ambrósio, Dodge, Richardson entre outros. Dentre algumas possibilidades que se 

oferecem hoje ao ensino da Matemática, estão aquelas cuja intenção é tornar a Matemática 

mais motivadora aos alunos. Este estudo enfoca a Educação Matemática e a Educação 

Matemática Crítica pelo desenvolvimento de uma metodologia fundamentada no diálogo 

investigativo, tendo em vista à aprendizagem, a construção do conhecimento, a relação 

democrática em busca da autonomia e da cidadania crítica. Aborda a fundamentação 

teórica que sustenta a metodologia da pesquisa-ação, apresenta suas etapas desse processo 

de pesquisa-ação e trata do rigor que ela exige. Por fim, faz-se uma avaliação do processo 

sobre os dados coletados no trabalho desenvolvido com os grupos e na entrevista com os 

alunos. 

Palavras-Chave: Matemática, Educação Matemática Crítica, Pesquisa-Ação. 

 
*** 

 
RICALDES, Dáltron Mauricio. Concepções de qualidade expressa pelos professores de 

Matemática de escolas públicas de Cáceres-MT: a relação entre a avaliação de 

desempenho da Prova Brasil e o resultado do processo de ensino e aprendizagem realizado 

pela escola. Cuiabá/MT, 2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Mato 

Grosso – Educação. (Orientador: Marta Maria Darsie). Doc. 50. 

RESUMO: A pesquisa tem como tema a qualidade na educação básica no contexto de 

escolas públicas de Cáceres/MT. Buscamos compreender como os professores de 

Matemática concebem a qualidade do processo ensino-aprendizagem de Matemática, 

tendo como questão norteadora: Que concepção de qualidade os professores de 

matemática expressam quando relacionam a avaliação de desempenho da Prova Brasil com 

o resultado do processo de ensino e aprendizagem realizado pela escola? Entendemos ser a 

qualidade um atributo humano, portanto um fenômeno histórico e dialético, não é dado, 

mas conquistado. Essa qualidade em educação configura-se como um conceito que possui 

dimensão histórica, temporal, política e social, ou seja, qualidade como processo, sendo 

promotora da libertação do sujeito e da construção de cidadania ativa, ou como um filtro 

social e na construção da cidadania passiva. A investigação foi desenvolvida a partir de 

uma abordagem qualitativa, fundamentada em Bogdan e Biklen (1994), Ludke e André 

(1986) e Triviños (1987). Para discutir sobre a qualidade da Educação nos reportamos aos 

teóricos: Afonso, 2001, Arroyo (1991), Benevides (1998), Castro (2009), Darsie (2010), Demo 

(1996, 2007), Freire (2000), Saviani (2009), Soares (2004), Oliveira e Araujo (2005) e outros. 

Quanto a discussão sobre a qualidade do processo de ensino e aprendizagem em 

Matemática, nos respaldamos em Bicudo (1999), Caraça (2002), Carraher (1986), Darsie 
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(1993, 1998, 2000 e 2001), D`Ambrosio (1996, 1999, 2002), Hoffman (1991), Kessler (1997) e 

outros. Para a análise dos dados elegemos duas categorias: Concepções de qualidade da 

Cidadania Ativa e Concepções de qualidade da Cidadania Passiva. Nossa interpretação 

dos dados não esteve pautada em enquadrar os sujeitos numa ou outra categoria, mesmo 

porque acreditamos que essas concepções não surgem ou se revelam nos sujeitos de 

maneira pura, mas sim compreender, a partir de suas falas, como os docentes concebem a 

qualidade da Educação e do processo de ensino e aprendizagem em Matemática. Nosso 

estudo constituiu-se em uma pesquisa empírica, sendo que os dados da avaliação de 

desempenho “Prova Brasil” foram coletados por meio do portal do INEP e os dados da 

avaliação realizada pela escola através das atas de resultado final de alunos, questionários 

e entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da investigação são oito professores, sendo 

quatro licenciados em Pedagogia, que lecionam para o 5º ano do ensino fundamental e 

quatro licenciados em Matemática que lecionam para o 9º ano do ensino fundamental, 

regentes das turmas que participaram da Prova Brasil, aplicada em 2005 e 2007, dos quais 

nos aproximados de suas concepções através de questionários e entrevistas. Como 

resultados da pesquisa, temos que, na análise dos documentos constatamos uma 

discrepância entre o que dizem os professores, que a maioria de seus alunos está com um 

bom resultado na aprendizagem de Matemática, e o que mostra a Prova Brasil, que a 

minoria desses mesmos alunos está com um bom resultado. A análise das concepções 

expressas nas falas dos professores indica que todos eles transitam, em maior ou menor 

grau, entre as duas categorias, revelando uma maior indicação a uma delas. Assim, é 

possível dizer que para dois sujeitos há uma tendência à perspectiva da Cidadania Ativa, 

enquanto para os outros seis sujeitos há uma tendência à perspectiva Cidadania Passiva. 

Isso nos remete a inferir que, quando relacionam o resultado da Prova Brasil com o 

resultado da avaliação que fazem de seus alunos, as concepções sobre qualidade dos 

professores estão, em sua maioria, tendendo para a perspectiva da Cidadania Passiva. 

Palavras-Chave: Avaliação em Matemática, Concepções de Qualidade, Cidadania. 

 
*** 

CAMPOS, Drauzio Costa Pires de. ¨Luzes e Sombras: relações de saber e poder no 

processo de Ensino-Aprendizagem da Matemática¨. Santos/SP, 2004. Dissertação de 

Mestrado. Universidade Católica de Santos – Educação. (Orientador: Martha Abrahão Saad 

Lucchesi). Doc. 51. 

RESUMO: Esta pesquisa é decorrente de observações - do ambiente da sala de aula, da sala 

dos professores, do pátio, da entrada e saída da escola, da cerimônia de formatura -, cujo 

resultado foi submetido à reflexão, decorrendo, pois, a necessidade de encontrar respostas, 

mediante o desenvolvimento de pesquisa de caráter qualitativo, embasada em coleta de 

dados teóricos e empíricos, na perspectiva de procurar compreender e descrever um dado 

fenômeno. Assim, o enfoque central resultou no que se constitui o objeto de estudo, ou seja, 

a relação de poder emanada pelo professor de Matemática em suas aulas. A busca para a 

compreensão desse dado concreto do cotidiano passa por uma construção histórica da 

Matemática no Brasil, na qual estão analisadas algumas condições objetivas que, de per si, 

podem evidenciar aspectos subjacentes a uma ação mais autocrática do docente 

matemático. O trabalho estabelece um diálogo com diferentes autores, inclusive para 

entender a Matemática como área do conhecimento humano, bem como o 

desenvolvimento de estudos em relação ao próprio ato de ensinar a Matemática. Verifica-

se a manutenção de uma prática que é fragmentada e especialista, o que, segundo o 



 

 

- 199 - 
 

pressuposto, tem levado ao afastamento do estudante da disciplina. A interlocução, 

mediante a realização de entrevistas individuais, com sujeitos que se dedicam à docência 

da Matemática, completa o rol de informações teórico-práticas que permitem a elaboração 

de algumas considerações finais. Vivendo em um mundo de constantes avanços da ciência 

e da tecnologia, onde a Matemática é a linguagem que faz a interface para a sua realização, 

o homem, e em especial o professor, necessita criar um processo de reflexão para a 

construção de uma sociedade solidária e onde esteja presente a complexidade e a 

interdisciplinaridade mostrada por Morin, bem como o respeito aos saberes acumulados 

pelo educando, conforme Freire. É preciso reconhecer, segundo a ótica desta dissertação, 

que a inteligibilidade do mundo é histórica e se dá na história, se aperfeiçoa, muda 

qualitativamente, se faz metodicamente rigorosa. É necessário que as pessoas, neste estudo 

professores de Matemática, se complementem na colaboração da construção do 

conhecimento e das relações humanas e sociais, provocando uma alteração do paradigma 

vigente para modificar, pela mediação da crítica, a sua própria história enquanto docentes 

e sujeitos dela. 

Palavras-Chave: Matemática, Docente de Matemática, Relações de Poder. 

. 

 
*** 

 

SILVA, Edgar Alves. da. Introdução do pensamento algébrico para alunos do EJA: uma 

proposta de ensino. São Paulo, 2007. Dissertação de Mestrado Profissionalizante. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - Educação Matemática. (Orientador: Sandra Maria 

Pinto Magina). Doc. 52. 

RESUMO: A presente dissertação teve por objetivo investigar uma abordagem de ensino 

dos conceitos de incógnita, variável e equação do 1º grau, pautada na modelagem 

matemática e nos estudos da Etnomatemática. Tivemos por hipótese o desenvolvimento de 

uma intervenção de ensino utilizando situações-problema, trabalhando os conceitos de 

incógnita, variável e equação do 1º grau, contextualizadas com o cotidiano dos alunos 

jovens e adultos. Desenvolvemos nosso trabalho com uma turma do módulo IV (referente 

às 7º e 8º séries do Ensino Fundamental II – EJA), em quatro intervenções de ensino. 

Adotamos como pressupostos teóricos os estudos de Freire associados à educação 

libertária, D‟ambrósio expondo as teorias da Etnomatemática associada à Modelagem 

Matemática e a Transdiciplinaridade. Skovsmose destacando os conceitos da matemática 

crítica. Finalizamos nossas considerações teóricas com os fundamentos algébricos e as 

considerações de D‟ambrósio sobre a resolução de problemas. Nosso grupo de estudo foi 

submetido a dois testes individuais: um antes (pré-teste) e outro posteriormente idêntico 

(pós-teste) após contato com os instrumentos aplicados nas intervenções de ensino. Em 

síntese, quanto ao desempenho do grupo podemos dizer que após a intervenção de ensino 

e consequentemente o pós-teste os alunos apresentaram um desempenho satisfatório e 

superior em relação ao pré-teste. Destacamos que o crescimento individual se apresentou 

de forma significativa em praticamente todos os alunos que participaram da pesquisa. Não 

tivemos a pretensão de extrapolar nossos resultados para além do universo de pesquisa, 

uma vez que nossa amostra foi pequena. Percebemos que o processo de ensino e 

aprendizagem dos conceitos algébricos ganha força quando se inicia a partir da resolução 

de situações problema concretas, pertencentes ao cotidiano do aluno. 
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Palavras-Chave: EJA, Incógnita, Variável,  Equação de 1º grau. 

 
 

*** 
 

OLIVEIRA, Geraldo Antônio de. Possibilidades de aprendizagens significativas na área 

de Matemática em EAD no Mato Grosso: um estudo sobre tutoria no Ensino Médio. 

Cuiabá/MT 2008. Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso – Educação. 

(Orientador: Simone Albuquerque da Rocha). Doc. 53. 

RESUMO: A pesquisa aborda a tutoria no Ensino Médio, focando as experiências dos 

tutores na área de Matemática em curso de formação na modalidade a distância e 

apresenta como questão investigativa levantar quais as estratégias construídas pelos 

tutores para o acompanhamento dos alunos, especificamente nos conteúdos de Matemática 

no Programa de Formação de Professores em Exercício na modalidade de Educação a 

Distância. A pesquisa revelou a presença de dois programas de Ensino Médio a distância, 

sendo o Logos II e o Proformação. Porém, a tutoria se desenvolveu apenas neste último 

Programa sobre o qual recaíram as investigações. Para dar resposta à questão da pesquisa, 

utilizou-se a abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, adotando-se, para a coleta de 

dados, entrevistas estruturadas e semiestruturadas nas localidades onde os sujeitos 

trabalham, pois, para Bogdan e Bilklen (1994), as imagens, as falas e as sensações dos 

sujeitos entrevistados contemplam o sentido a respeito do tema em questão. A pesquisa se 

respalda em Alonso (2005); Freire (2002); Niskier (1999); André (2005); Gatti (2002); 

Gonzalez (2005); Lobo Neto (2001); Ramos (2008); Rocha (2001), entre outros, para 

contribuições teóricas. Os dados para a coleta da pesquisa estão centrados em três sujeitos 

tutores do programa em EAD, Proformação em 1999. Os locais de pesquisa foram os 

municípios de Água Boa, Nossa Senhora do Livramento e Pontes e Lacerda, todos no 

interior de Mato Grosso. Os sujeitos apontaram que o Proformação possibilitou-lhes 

construírem estratégias para suas aprendizagens e acompanhamento aos cursistas nas 

interações grupais, nos encontros coletivos das fases presenciais e deram significativo 

destaque para as relações nos encontros quinzenais, ponto alto da pesquisa. 

Palavras-Chave: Educação a Distância, Tutoria,  Formação de Professores. 

 
*** 

COSME, Gerliane Martins. Da formação no curso de licenciatura em Matemática de São 

Mateus/ES ao profissional da educação de jovens e adultos. Vitória/ES, 2009. Mestrado. 

Universidade Federal do Espírito Santo – Educação. (Orientador: Lígia Arantes Sad). Doc. 

54. 

RESUMO: Este trabalho constitui-se num estudo de caso cujo objetivo geral propõe 

analisar a integração entre formação inicial e continuada do professor de Matemática da 

EJA, seu engajamento e atuação profissional, sendo este professor egresso do curso de 

Licenciatura em Matemática de São Mateus-ES. Para tanto definimos três objetivos 

específicos: i) verificar o contingente de escolas que oferecem educação para jovens e 

adultos no município de São Mateus-ES, bem como o de alunos atendidos pelas escolas 

nessa modalidade de ensino; ii) identificar o contingente de egressos do curso de 

Licenciatura em Matemática de São Mateus-ES que atuam como professores de Matemática 

na Educação de Jovens Adultos (EJA); iii) identificar e analisar percepções externadas de 

professores de Matemática da EJA (egressos do curso de Licenciatura em Matemática de 
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São Mateus-ES) sobre contribuições de sua formação inicial e continuada para sua prática 

profissional. Os referenciais teóricos em que nossa pesquisa se ancora foram agrupados em 

três eixos: o primeiro diz respeito à formação de professores, entendida como processo 

permanente em que a prática profissional é tomada como elemento formativo 

fundamental. Nesse eixo está Freire (1979, 2001, 2008), Fiorentini (2004) e Fiorentini e 

Castro (2003); o segundo trata de alguns modos de ver e conceber a Educação de Jovens e 

Adultos e a Matemática e seu ensino, de modo particular na EJA. Os representantes desse 

eixo são Fiorentini (1995), Paiva (2004, 2006) e Fonseca (1999, 2002); por último, o terceiro 

trata de questões ligadas à percepção humana. Tomamos como referência básica Bruner e 

Goodman (1947), Bruner e Postman (1949) e Bruner (1997). A coleta do material de estudo 

ocorreu em diferentes momentos: no primeiro, por meio de um questionário estruturado 

aplicado a diretores de escolas; no segundo, mediante questionário semi-estruturado 

aplicado a todos os professores de Matemática da EJA do município de São Mateus. A 

partir dos dados obtidos por esse questionário, selecionamos três professoras que tomamos 

como “objeto” de estudo mais aprofundado, com as quais realizamos entrevistas semi-

estruturadas e observações de algumas aulas. O roteiro das entrevistas buscou explorar as 

percepções das professoras sobre sua formação inicial e continuada e sua prática docente 

na EJA. Os resultados mostram que, ao analisarem sua formação inicial, os professores 

indicam como maior contribuição para a prática docente na EJA a formação na 

especialidade Matemática. Entretanto, apontam uma despreocupação dessa formação 

inicial no tratamento dado à formação do professor no que tange a questões didático-

pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem. Despreocupação que se acentua 

fortemente quando esse processo se acontece na EJA. Além disso, os dados revelam um 

descaso com a EJA nesse município que, aliado à deficiência da formação inicial sobre esse 

aspecto, leva os professores a desenvolver seu trabalho quase que totalmente sozinhos, 

sem ou com muito pouca orientação dos órgãos competentes, ou de cursos de formação 

continuada. Assim, esses sujeitos vão-se fazendo professores de Matemática da EJA na 

prática, no trabalho de cada noite com seus alunos, fundamentados em suas experiências 

como professores da EJA ou do “ensino regular” e em suas experiências como alunos. 

Palavras-Chave: Formação de Professores, EJA, Matemática. 

*** 

JULIANELLI, José Roberto. Utilização de informações da mídia escrita e de livros 

didáticos de outras disciplinas no Ensino da Matemática. Vassouras/RJ, 2010. Dissertação 

de Mestrado Profissionalizante. Universidade Severino Sombra - Educação Matemática. 

(Orientador: Estela Kaufman Fainguelernt). Doc. 55. 

RESUMO: Esta dissertação investiga o ensino de Matemática no segundo segmento do 

nível Fundamental (6º ao 9º ano) e no nível Médio, especialmente a forma como esse ensino 

se desenvolve, numa perspectiva crítica em relação aos métodos ainda utilizados. Além de 

fazer um estudo sobre o ensino da Matemática e seu desenvolvimento ao longo do tempo, 

abordei as tendências atuais e a decorrente da influência delas na formação dos professores 

de Matemática. Como resultado desta pesquisa, proponho uma metodologia alternativa 

para o ensino da Matemática, baseada na utilização de informações da mídia escrita e de 

livros didáticos de outras disciplinas, para a elaboração de atividades a serem aplicadas em 

sala de aula. Em minha abordagem, utilizei, como referenciais teóricos, trabalhos 

desenvolvidos por profissionais ligados à Educação, Educação Matemática e à Formação 

de Professores, tais como: Freire, Nóvoa, Ponte, Ambrosio, Zeichner, Morin e Perrenoud, 

entre outros. O argumento que desenvolvo é o de que o ensino da Matemática pode ser 
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prazeroso e significativo, e que a metodologia proposta poderia auxiliar no alcance desses 

objetivos, sendo utilizada, inclusive, como uma ferramenta para a formação de cidadãos 

críticos e comprometidos com a sociedade na qual estão inseridos. 

Palavras-Chave: Educação, Ensino, Formação de Professores, Mídia. 

 
*** 

 
LOPES, Lailson dos Reis Pereira. Formação do professor de Matemática  "para" e "na" 

EJA-Educaçao de Jovens e Adultos. Uberaba/MG, 2009  Dissertação de Mestrado. 

Universidade de Uberaba – Educação. (Orientador: Marilene Ribeiro Resende). Doc. 56. 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo a formação inicial e continuada dos 

professores de Matemática que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Montes 

Claros-MG. Orientou-se pela questão: Como ocorreu/ocorre o processo de formação inicial 

e continuada do professor de Matemática "para" e "na" EJA, em Montes Claros-MG, 

buscando atender as especificidades dessa modalidade de ensino? Assim, é objetivo desta 

pesquisa investigar como os professores de Matemática em Montes Claros-MG se 

formaram e se formam “para” e “na” EJA. Como objetivos específicos: investigar como a 

EJA vem sendo caracterizada na literatura e na legislação e como se faz presente em 

Montes Claros; apreender a visão do professor de Matemática sobre a EJA; investigar como 

o professor percebe a sua atuação na EJA e no ensino regular; analisar a formação inicial e 

continuada para atuar nesse segmento; investigar como o professor avalia os seus saberes 

para ensinar Matemática na EJA, diante das especificidades dessa modalidade de ensino e 

como esses saberes se modificam na prática docente. Foi feita opção pela pesquisa 

qualitativa. Para a coleta de dados, lançamos mão da pesquisa documental e da pesquisa 

de campo, realizando entrevistas semi-estruturadas com seis professoras selecionadas a 

partir dos resultados do estudo exploratório. A análise das entrevistas foi orientada pelos 

pressupostos de Bardin, considerando três grandes eixos de análise: a EJA no Brasil, em 

Montes Claros e na visão das professoras; a formação de professores sob o olhar dos 

teóricos e das professoras; a Educação Matemática de Jovens e Adultos e a formação do 

professor de Matemática “para” e “na” EJA. Dialogamos e nos apoiamos em teóricos e 

pesquisadores desses três campos, dentre eles: Arroyo, Soares, Di Pierro, Dayrell, Fávero 

que discutem a EJA; Alvarado Prada, Giroux, Freire, Contreras Domingo, Shön, Tardif, 

Mizukami, que tratam a formação de professores e Fonseca, Fiorentini e Lorenzato que 

abordam questões relacionadas à Educação Matemática e EJA e à formação de professores. 

Foi-nos possível constatar que a EJA tem uma presença significativa em Montes Claros, 

especialmente no noturno; as professoras entrevistadas vêem a EJA como oportunidade, 

numa concepção ainda compensatória; atuam nessa modalidade não como uma escolha, 

mas como necessidade de ajustamento de situações profissionais; a maioria afirma que a 

formação inicial não as preparou para esse trabalho e que sua formação ocorre na prática, e 

poderíamos concluir de modo solitário; a formação continuada, quando há, não atende às 

suas necessidades e expectativas; mostram-se preocupadas e até mesmo impotentes diante 

do fenômeno de “juvenilização” da EJA; tem dificuldades em selecionar os conteúdos e 

não fazem referências aos documentos, pesquisas e materiais que vem sendo produzidos 

visando ao ensino de Matemática nessa modalidade, assim como não se referem a 

conteúdos e utilização de recursos que poderiam situar o aluno no mundo hoje; tem prazer 

em atuar na EJA, especialmente com os adultos. 
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Palavras-Chave: Formação de Professores, Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

Matemática. 

*** 
SAUER, Laurete Zanol. O diálogo matemático e o processo de tomada de consciência em 

ambientes telemáticos. Porto Alegre/RS, 2004 . Tese de Doutorado. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul - Informática na Educação. (Orientador: Antonio Carlos da Rocha 

Costa; Cleci Maraschin). Doc. 57. 

RESUMO: Este estudo discute a possibilidade do emprego de ambientes computacionais 

de aprendizagem para a educação matemática de graduandos universitários. Além da 

organização do conteúdo matemático de Cálculo Diferencial e Integral em atividades 

realizadas no ambiente implementou-se um diálogo reflexivo entre os participantes da 

experiência. Busca-se analisar se o diálogo promove tomadas de consciência tanto no 

sentido dos conteúdos aprendidos (operatividade conceitual) como dos próprios modos 

dos alunos aprender e significar os conteúdos matemáticos. A Epistemologia Genética de 

Piaget e a Pedagogia de Freire são as teorias que fundamentam as leituras dos diálogos 

promovidos e analisados. São criados e analisados espaços de experimentação, de 

conversação, em que sejam possíveis a compreensão das noções matemáticas, a observação 

questionadora e a possibilidade de argumentação; que permita estimular a capacidade de 

criar e recriar, a fim de confirmar a relação de co-implicação entre as concepções 

epistemológicas do aluno e a aprendizagem decorrente de seu envolvimento em diálogos 

matemáticos. A análise dos dados demonstra que a experiência de aprendizagem 

configurada possibilitou a realização de atividades de interação com cooperação, que 

promove descentração e a consequente tomada de consciência (do ponto de vista pessoal e 

das atividades próprias), culminando com o desenvolvimento de autonomia intelectual, 

necessária à aprendizagem. Essa análise também demonstra a importância de pensar a 

respeito do que sabemos, como sabemos, como fazemos para saber e o que estamos 

fazendo e aprendendo, o que ajuda a aumentar o grau de consciência e, consequentemente, 

promove melhores níveis de aprendizagem, a partir da participação ativa em diálogos, 

com demosntração de reflexão crítica. 

Palavras-Chave: Informática na Educação, Ambientes Computacionais, Ensino-

Aprendizagem. 

 

. 

*** 
 
SANTOS, Leonardo Rodrigues dos. Aspectos do raciocínio proporcional presentes em 

alguns livros didáticos de Matemática produzidos para a Educação de Jovens e Adultos 

na primeira década dos anos 2000. Cuiabá/MT, 2011. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Mato Grosso – Educação. (Orientador: Gladys Denise Wielewski). 

Doc. 58. 

RESUMO: Esta pesquisa integra os estudos desenvolvidos pela linha de pesquisa Educação 

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

Federal de Mato Grosso. Objetivando identificar a abordagem matemática presente em 

alguns livros textos de matemática produzidos para a modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e relacionar com os traços socioculturais definidores da modalidade. Para 

tanto, optamos pelo percurso metodológico de realizar a pesquisa bibliográfica, 

primeiramente, do processo histórico da EJA no Brasil, em seguida, o processo histórico em 
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Mato Grosso, as bases legais que sustentam a modalidade nas esferas Federal, estadual e 

Municipal e, finalizando com a análise de três coleções de livros textos utilizada nos anos 

2000 pelos professores de Matemática que atuam em escolas da rede Estadual de Educação 

do Estado de Mato Grosso. A fundamentação teórica deste trabalho apóia-se em Rocco 

(1979), Paiva (1987), Freire (1989), Munakata (1997), Ribeiro (1997), Freire (2000), Dalcin 

(2002), Soares (2002), Di Pierro (2005), Fonseca (2007), Ribeiro (2007), Souza (2007), Rezende 

(2008). A análise parcial do estudo até a presente data aponta para: a) inicialmente para 

uma carência de pesquisas, que possuam como objetivo, livros produzidos para a EJA; b) 

uma possível complementaridade das coleções de livros texto utilizadas na pesquisa. 

Palavras-Chave: Livros Didáticos, Matemática, EJA. 

 
*** 

MATOS, Mônica Gonçalves de. Desenvolvimento profissional de professores de 

Matemática: como o professor (trans)forma-se no professor que é? Belém/PA, 2009. 

Mestrado. Universidade Federal do Pará - Educação em Ciências e Matemática. 

(Orientador: Tadeu Oliver Gonçalves). Doc. 59. 

RESUMO: O tema desta pesquisa é o desenvolvimento profissional de professores e tem 

como objetivo investigar para compreender o processo de desenvolvimento profissional de 

seis professores de Matemática atuantes em escolas públicas de Belém-PA e que na época 

da pesquisa cursavam o 2º semestre do curso de pós-graduação lato sensu em Educação 

Matemática, oferecido pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação 

Matemática e Científica – NPADC/UFPA. A questão de pesquisa recebeu a seguinte 

formulação: O que revelam os professores quando são solicitados a falarem sobre sua 

formação e desenvolvimento profissional? Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual 

optamos por utilizar a Análise Textual Discursiva como metodologia de análise das 

informações. A pesquisa de campo foi desenvolvida no período de março a junho de 2008, 

dividida em duas etapas. A primeira etapa se configurou por dois momentos de coleta de 

informações. Observamos os professores acompanhando as atividades em seis encontros 

durante o curso de especialização que acontecia aos sábados, das oito às treze horas. 

Nesses encontros, solicitamos que os professores escrevessem memorial de formação. Na 

segunda etapa, foram realizadas entrevistas individuais com os seis professores, fora do 

ambiente de formação. Assim, utilizamos como instrumentos de coleta de informações os 

memoriais de formação dos sujeitos da pesquisa, entrevista semiestruturada e anotações de 

campo que registramos durante a nossa participação junto ao grupo de professores que 

investigamos, que cursavam a disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação 

Matemática. Para a compreensão do objeto de pesquisa, buscamos dialogar com vários 

autores, dentre eles Tardif (2002), Shulman (1986), Imbernón (2005), Gonçalves (2000), 

Freire (1986), Nóvoa (1988, 1998), Ponte (1998) e D‟Ambrosio (1998, 2009), os quais 

ampliaram os caminhos da pesquisa, a partir de suas contribuições. As informações 

extraídas dos memoriais, das entrevistas e de nossas anotações de campo permitiram-nos 

construir três eixos de análise, que intitulamos da seguinte forma: Opção pelo magistério e 

os primeiros anos de docência; Saberes e práticas reflexivas: construtos do 

desenvolvimento profissional; e Compromisso profissional, por meio dos quais refletimos 

sobre a formação e o desenvolvimento profissional dos seis professores de Matemática que 

investigamos, procurando evidenciar fatores de constituição docente. Os resultados de 

nossa pesquisa evidenciam que o desejo de inovar, de fazer melhor e o compromisso com a 

profissão foram fatores que contribuíram para a superação dos obstáculos que se 
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impunham aos seis professores em sua trajetória de formação e desenvolvimento 

profissional. A expectativa de obter formação que lhes possibilitasse desenvolvimento 

pessoal e profissional é constante nas narrativas dos sujeitos. Percebemos, assim, que o 

desenvolvimento profissional dos professores que investigamos se constituiu a partir da 

reflexão e da tomada de consciência que para se conhecerem, conhecerem os alunos e 

crescerem profissionalmente, era necessário buscar e construir o próprio caminho, ou seja, 

que era preciso ousar para continuar ensinando. 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Profissional, Formação Continuada, Educação 

Matemática. 

 
*** 

MIRANDA, Paula Reis de. Uma proposta para o ensino de Matemática para o curso 

Técnico em Agente Comunitário de Saúde na Modalidade PROEJA. Belo Horizonte, 

2010. Dissertação de Mestrado Profissionalizante. Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais – Ensino de Ciências e Matemática. (Orientador: Eliane Scheid Gazire). Doc. 

60. 

RESUMO: Diante da recente inserção da Educação de Jovens e Adultos na rede federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio da implantação PROEJA - Programa 

de Integração à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), vimos a necessidade de 

investigar as possibilidades da construção de um material didático para ensino de 

Matemática para um curso de Agente Comunitário de Saúde nesta modalidade. Em um 

primeiro momento, pesquisamos os princípios da Educação Profissional e Tecnológica a 

partir da perspectiva do currículo integrado e da formação para o mundo do trabalho, nos 

baseando em Kuenzer (2005), Brasil (2007, 2008), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Silva 

(2009). Em seguida, pesquisamos nos documentos oficiais (BRASIL, 2005, 2006 e 2007). Já 

em Machado (2006), Moura (2006) e Moura e Henrique (2008), estudamos a origem, os 

princípios e as concepções do PROEJA. As leituras iniciais nos levaram a buscar o 

conhecimento da EJA sob a visão de Santos (2006), Freire (1992 e 1996). A construção desse 

material deu-se com a perspectiva interdisciplinar apontada por Tomaz e David (2008), 

revendo as indicações da Educação Matemática crítica apontadas por Frankenstein (2005), 

Fonseca (2007) e Skovsmose (2001), buscando outras experiências de construção de 

material didático para essa modalidade de ensino, como a executada por Freitas (2008) e 

Freitas e Jordane (2009). A fim de aproximar a Matemática da formação na área de Saúde, 

analisamos as matrizes curriculares de dois cursos de Curso Técnico em Agente 

Comunitário de Saúde na modalidade PROEJA existentes em Minas Gerais e entrevistamos 

os professores responsáveis pela formação técnica dos estudantes destes cursos, os quais 

apontaram algumas orientações para os educadores matemáticos quanto ao seu papel na 

formação do educando, destacando a importância da Matemática nessa formação. Foram 

realizadas entrevistas, ainda, com estudantes do PROEJA que já atuam como Técnico em 

Agente Comunitário de Saúde. Posteriormente, foi aplicado um questionário aos 

professores de outras áreas que interaram a aplicação das atividades interdisciplinares. O 

produto final desta pesquisa é o Caderno Temático “Saúde e Números”, composto por 10 

unidades e um Projeto Interdisciplinar. Esse caderno proporciona ao estudante o 

desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos de forma interdisciplinar, permitindo 

uma formação integral do cidadão. Além disso, o material é acompanhado por um cd com 

fichas metodológicas para o professor, sugestão de vídeos que podem enriquecer as aulas, 
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dois softwares livres para o ensino de Matemática aliado à tecnologia. Este material visa 

flexibilizar a aplicação das atividades, facilitar a reprodução das atividades para um 

grande número de estudantes e incentivar a criação de outros cadernos temáticos. 

Algumas delas foram aplicadas com caráter exploratório-investigativo e, posteriormente, 

analisadas nessa pesquisa com o objetivo de verificar a sua potencialidade e 

instrumentalizar o professor quanto às possibilidades diferenciadas de trabalho no 

cotidiano escolar. 

Palavras-Chave: Proeja, Matemática, Saúde, Interdisciplinaridade. 

 
*** 

FERNANDES, Regina Alves Costa. Colmeia: ontem e hoje ações de formação continuada 

de professores de Matemática no contexto da Universidade Federal de Goiás. Goiânia/GO, 

2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Goiás - Educação Em Ciências E 

Matemática. (Orientador: José Pedro Machado Ribeiro). Doc. 61. 

RESUMO: O trabalho tem como tema as propostas de formação continuada do professor 

de Matemática dos projetos Colmeia e Revivenciando o Colmeia de Goiânia, Goiás. Tal 

pesquisa, de natureza histórica, apresenta como objetivos compreender a relação existente 

nas duas propostas, com o intuito de identificar as rupturas e as permanências e as 

transformações ocorridas nestes projetos de formação continuada, e se as mesmas 

evidenciam o surgimento de uma cultura escolar de formação continuada de professores 

de Matemática na Universidade Federal de Goiás. Para o desenvolvimento da pesquisa, 

foram utilizados estudos de Miguel e Miorim, Valente, Certeau e Chartier. Estudos esses 

que apontam o significado do fazer histórico enquanto produção. Considerou também 

alguns referenciais teóricos de diferentes áreas e que abordam temas concernentes à 

temática pesquisada, como alguns conceitos de Bordieu, Geertz, Chervel, Frago, Julia e 

Freire. Com base nas reflexões de Chené, Meihy, Nóvoa e Finger, Nóvoa e Fiorentini e 

Lorenzato, buscou-se um planejamento fazendo uso do método biográfico. A coleta de 

dados, obtidos por meio de narrativas escritas e orais, foi feita a partir da leitura dos 

diversos documentos que fazem parte do acervo dos projetos Colmeia e Revivenciando o 

Colmeia; de uma entrevista feita com a coordenadora do projeto Colmeia e das 

observações dos encontros e de um questionário aberto aplicado ao coordenador do 

projeto Revivenciando o Colmeia. A partir dessa pesquisa foi possível identificar as 

rupturas e permanências ocorridas nas propostas de formação dos professores de 

Matemática dos projetos supracitados. Verificou-se com base nas permanências 

evidenciadas, o surgimento de uma cultura escolar de formação continuada de professores 

de Matemática na Universidade Federal de Goiás. 

Palavras-Chave: Educação Matemática; História da Educação Matemática; Formação de 

Professores. 

*** 
NICOLODI, Roberto. O ensino da matemática na educação de jovens e adultos: uma 

abordagem a partir de sequências didáticas. Blumenau/SC, 2011. Dissertação de Mestrado 

Profissionalizante. Universidade Regional de Blumenau - Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática. (Orientador: Rosinéte Gaertner). Doc. 62. 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar como as sequências didáticas 

contribuem para o ensino de Matemática no ensino médio na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) do Núcleo Avançando de Ensino Supletivo (NAES) de Navegantes. A partir 
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dos referenciais teórico-metodológicos, propostos por Freire, Cury, Fonseca, Zabala e 

Méheut, empreendeu-se a investigação. A pesquisa envolveu duas turmas de alunos, 

sendo elaboradas e aplicadas duas sequências didáticas, denominadas: como é feito o 

cálculo da fatura de energia elétrica; e, a pesca e a Matemática. A análise qualitativa da 

aplicação das sequências, etapa por etapa, permitiu validar e avaliar as contribuições 

destas para o ensino de Matemática na EJA. Concluiu-se que a autonomia dos alunos, 

durante a aplicação das sequências, foi um fator que contribuiu de modo positivo para a 

construção dos conteúdos matemáticos. Isso deve-se dois fatores que foram determinantes: 

o primeiro, foi o fato dos temas utilizados nas sequências didáticas serem do cotidiano dos 

alunos, o que fez com que as perguntas, as contribuições surgissem espontaneamente e que 

os alunos atribuíssem sentido à aprendizagem dos conteúdos matemáticos; o segundo 

fator foi devido às sequências didáticas terem sido elaboradas etapa por etapa, de maneira 

articulada, o que possibilitou ao aluno a percepção da sua aprendizagem. 

Palavras-Chave: Sequência didática, Educação de Jovens e Adultos, Cotidiano. 

 
*** 

ZAIDAN, Samira. O(A) professor(a) de Matemática no contexto da inclusão escolar.Belo 

Horizonte/MG, 2001. Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais – Educação. 

(Orientador: Maria Manuela Martins Soares David). Doc. 63. 

RESUMO: Como o professor de matemática trabalha com as mudanças que têm ocorrido 

na escola fundamental? Para o estudo, tomou-se como referencial teórico o conceito de 

saber experiencial, Fiorentini e outros (1998, 1999), Tardif (1991, 2000), Barth (1993) e a 

opção metodológica foi a de observar e refletir sobre práticas de professores de matemática 

que atuam no ensino fundamental, com alunos adolescentes. Para melhor contextualizar as 

observações sobre as práticas docentes, destacou-se a existência do "movimento de 

renovação pedagógica" no Brasil, na década de noventa, onde a sociedade amplia sua visão 

de educação e das funções da escola, conforme analisa Freire (1991, 1996, 2000), Arroyo 

(2000), D´Ambrósio (1996). Destacou-se como central na pesquisa de campo a inclusão das 

classes populares à escolarização regular, o que traz à tona a necessidade e importância de 

se lidar com uma maior diversidade socio-econômico-cultural dentro da escola. 

Analisamos que o professor de matemática tem ampliado o seu "olhar" sobre a educação e 

sobre o papel da matemática, tem modificado o seu "lugar" na escola, deixando de ser um 

professor que apenas preocupa-se com a aula de matemática e assumindo o lugar de um 

professor de matemática engajado numa realidade escolar. Entre os múltiplos saberes em 

construção nas práticas docentes, destacamos que o ensino tem procurado construir uma 

"matemática relacional", visando uma aprendizagem significativa. Estes saberes docentes 

relacionam-se a outros saberes e a outras dimensões da vida humana, bem como sugerem 

alguns indicativos à formação docente. 

Palavras-Chave: Professores, Ensino de Matemática, Inclusão. 

 
*** 

LIMA, Simone Marques. A formação do pedagogo e o ensino da Matemática. Cuiabá/MT, 

2011. Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso – Educação. (Orientador: Ademar 

de Lima Carvalho). Doc. 64. 

RESUMO: O trabalho é resultante de pesquisa de mestrado em Educação desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. 
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Partindo da temática de pesquisa “A formação do pedagogo e o ensino da Matemática”, 

tem como proposta de discussão a formação deste profissional e os desafios e problemas 

por ele enfrentados para o ensino da Matemática na 1ª e 2ª fases do II Ciclo nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. O problema que se apresenta a partir do objeto de 

investigação é: O professor graduado em Pedagogia, para ensinar a Matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, enfrenta que desafios? Compreender e identificar como 

esses docentes mobilizam os conhecimentos matemáticos apropriados no curso de 

Pedagogia é o objetivo central deste trabalho. Busca-se entender que concepção de ensino 

da Matemática embasa a prática pedagógica do professor e o que ele pensa sobre a sua 

formação; procura-se as dificuldades e os desafios que esse professor enfrenta para ensinar 

a Matemática. Para refletir sobre a problemática da pesquisa, elege-se como cenário de 

investigação a rede pública municipal de Rondonópolis-MT. Foram convidadas a colaborar 

com o estudo, oito professoras que atuam com o ensino da Matemática nas fases 

delimitadas pelo mesmo. São analisadas também as matrizes curriculares e as ementas das 

disciplinas destinadas a formação matemática do pedagogo de cinco cursos de Pedagogia 

de Mato Grosso. Tomando como referencial metodológico as abordagens qualitativas 

interpretativas, utilizou-se para a coleta de dados o questionário, a entrevista semi-

estruturada e a análise de documentos. Como subsídio à reflexão acerca da organização do 

curso de Pedagogia recorre-se, à Bissolli da Silva, (2006), Brzezinski (1996), Libâneo (1998), 

Pimenta (1996), Franco (2008), Sheibe (2009), Gatti e Nunes (2008). Para auxiliar na 

discussão do ensino da Matemática, apoia-se em Skovsmose (2001), Fiorentini (1995), 

Piaget (1990, 1988), Curi (2004). Por fim, nos aspectos relacionados à formação de 

professores: Freire (1987, 1999), Veiga (2009); Kincheloe (1997), Contreras (2002), Peter 

Mclaren (1997), Giroux (1997), Gadotti (1995); Saviani (1991); Carvalho (2005); Nóvoa (1992, 

2009), Paro (2008), Pinto (2000); Tardif (2002) e Shulman (1986; 1987 apud Montalvão e 

Mizukami, 2002). Os resultados da pesquisa revelaram que a maioria dos professores que 

atuam com a Matemática na 1ª e 2ª fases do II Ciclo nesta rede de ensino não são 

pedagogos, porém este estudo busca os que são pedagogos. Apontaram ainda, para a 

existência de lacunas nos programas de formação inicial dos pedagogos, em especial na 

área da Matemática. A concepção das professoras sobre o ensino-aprendizagem da 

Matemática aparece, majoritariamente, na perspectiva da construção que dá maior valor ao 

processo do que ao produto da produção do conhecimento matemático. Os desafios 

enfrentados para ensinar a Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental se 

inserem em questões centradas, na formação do professor e na organização da escola, e 

têm, primordialmente, natureza pedagógica: a apropriação insuficiente dos conteúdos 

matemáticos a serem ensinados, a avaliação e a estratégia de ensino a serem adotadas no 

trabalho com classes bastante heterogêneas nos níveis de aprendizagem e o problema do 

déficit de aprendizagem dos alunos. 

Palavras-Chave: Formação de Professores, Pedagogia, Ensino da Matemática. 

 
*** 

BONA, Aline Silva de. Portfólio de Matemática: um instrumento de análise do processo de 

aprendizagem. Porto Alegre/RS, 2010. Dissertação de Mestrado Profissionalizante. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Ensino de Matemática. (Orientador: Marcus 

Vinicius de Azevedo Basso). Doc. 65. 

RESUMO: Nesse trabalho é apresentado um instrumento de análise do processo de 

aprendizagem dos estudantes em matemática denominado Portfólio de Matemática. 
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Baseado em atividades com abordagens diversas nas quais são contemplados exercícios, 

atividades com dobraduras, experiências em laboratórios, projetos interdisciplinares, 

avaliações escritas formais, elaboração de resumos, toda a produção do estudante pode 

compor o Portfólio de Matemática. Enquanto instrumento de avaliação, é formado por um 

conjunto de categorias cognitivas, afetivas e metacognitivas, com seus respectivos 

indicadores. Esse conjunto de categorias e indicadores, alicerçado nas ideias de Freire, 

Gardner e Piaget, oferecem elementos para uma avaliação formativa e somativa do 

estudante, bem como informações que permitem a reflexão do estudante e do professor 

sobre o processo de aprendizagem. Constata-se que os estudantes, por meio desse 

instrumento, podem apresentar evidências do conhecimento construído, das estratégias 

utilizadas para aprender e da disposição para continuar aprendendo. O trabalho foi 

desenvolvido como pesquisa-ação realizada durante o ano de 2009 numa escola pública 

estadual em Porto Alegre /RS, com os 290 estudantes cursando da 7ª série do ensino 

fundamental ao 3ºano do ensino médio, nas aulas regulares de Matemática. Além de 

oferecer para o professor, elemento para compreender o processo de aprendizagem de 

Matemática dos estudantes, o Portfólio de Matemática proporciona ao estudante a 

possibilidade de aprender a aprender de acordo com as estratégias construídas pelos 

próprios estudantes. Enquanto estratégia de trabalho, o uso do Portfólio desperta a 

autonomia do estudante, valoriza o contexto em que os estudantes estão inseridos, valoriza 

a utilização das tecnologias digitais e se constitui em mais um mecanismo de comunicação 

entre estudantes e professor. 

Palavras-Chave: Portfólio de Matemática, Metacognição, Tecnologias Digitais. 

 
 

*** 
 

FERREIRA, Antonella Bianchi. História oral no percurso de vida e de formação de 

professores e professoras de Matemática: possíveis implicações curriculares. São Paulo, 

2008. Dissertação de  Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Educação 

(Currículo). (Orientador: Mere Abramowicz). Doc. 66. 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo investigar e ressignificar a trajetória histórica 

do ensino da Matemática no Brasil por meio das vozes de professores formadores que 

trabalham à luz de uma pedagogia crítica e transformadora. Para atingir o objetivo 

proposto, a História Oral (temática) foi utilizada como metodologia de investigação e 

coleta de dados e os depoimentos de professores de Matemática que realizaram sua 

formação inicial em tempos históricos diferentes e que se dedicam ao ensino da 

Matemática foram registrados. Os relatos dos protagonistas da pesquisa revelaram os 

rumos do ensino da Matemática com a sabedoria de quem fez parte dessa história. A 

análise fundamentou-se nos diálogos estabelecidos com os teóricos, sobretudo Freire, 

Garnica, Miorim, Nóvoa, entre outros que deram sustentação a teoria e a prática narrada 

pelos sujeitos da pesquisa. Emergiu dos relatos dos sujeitos da pesquisa um panorama dos 

grandes movimentos curriculares no ensino da Matemática desde a reforma Francisco 

Campos, passando pelo Movimento Matemática Moderna até os dias de hoje. 

Palavras-Chave: Ensino de Matemática, História Oral, Movimentos Curriculares. 

.  
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UAILA, Evaristo Domingos. Geometria e Autonomia: um estudo dos programas, dos 

discursos dos professores e das práticas curriculares na cidade da Beira, Moçambique. São 

Paulo, 2004. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Educação 

(Currículo). (Orientador: Fernando José de Almeida). Doc. 67. 

RESUMO: Este estudo enquadra-se nas tendências do ensino da Matemática para a criação 

de melhores bases pedagógicas denunciando, (re)criando e melhorando os seus métodos 

de ensino. O estudo define como foco principal, dentro da perspectiva dos estudos 

qualitativos de casos, a descrição do processo de ensino da Geometria confrontando os 

programas de ensino definidos pelo Estado, os discursos dos professores e as suas práticas 

curriculares. Retrata a realidade do ensino da Geometria no Ensino Primário do 2º Grau 

(EP2) e revela algumas dificuldades e constrangimentos para a implementação prática dos 

programas de ensino. Revela, por exemplo, que para os professores, a falta de material 

convencional de desenho, na escola, constitui o maior constrangimento à prática 

pedagógica eficiente. A tese preocupa-se com a pedagogia da autonomia que tem como 

base teórica o “constructivismo”. Em Moçambique, os actuais projectos de ensino e 

discursos pedagógicos, advogam a teoria construtivista que ainda carece duma 

experimentação generalizada. O estudo aponta para o facto da postura dos professores 

para com seus alunos e, também, seus colegas não ser dialógica, aberta, curiosa, 

indagadora. A falta desta postura contribui para a prática de modelos arcaicos de ensino. 

Estes modelos são caracterizados com base em autores como Barth (1993), Cunha (1998), 

Freire (1987), Mizukami (1986) e D'ambrósio (1999). A dinâmica da sala de aula revela uma 

"falsa dialogicidade" caracterizada por perguntas do professor e respostas dos alunos sem 

aproveitamento da diversidade das respostas como aspecto da aprendizagem. Valorizam-

se apenas os acertos como factores de aprendizagem. Isto é, em geral, o professor corrige os 

erros dos alunos consultando outros alunos e depois dá a forma final à resposta. Na 

sucessão das respostas, apresentadas pelos alunos, o professor não estabelece debate no 

sentido de ir melhorando as respostas, isto é, depois duma resposta não certa o segundo 

aluno pode apresentar uma resposta diferente da primeira e não se discutem eventuais 

ligações de ideias. A primeira resposta não certa é completamente ignorada. Mostra-se no 

estudo que a Geometria, parte da matemática que nasceu como uma ciência experimental, 

deve ser desenvolvida por meio de "actividades geométricas válidas" que favoreçam a 

exploração e o estabelecimento de relações entre objectos do mundo físico e a construção 

de diferentes formas de representação do mesmo. Espera-se que esta pesquisa contribua 

para uma melhor compreensão sobre as bases da prática pedagógica dos professores e 

melhore a sua conscientização da necessidade da interacção dialógica, pelo menos, entre si, 

entre os alunos e com os alunos. Esta interação é fundamental para a busca de soluções 

pedagógicas. Espera-se também que esta pesquisa instigue os professores a criar ou 

seleccionar colectiva e individualmente "actividades geométricas válidas" que viabilizem a 

aprendizagem significativa e autônoma da Geometria. 

Palavras-Chave: Geometria; Modelos Arcaicos de Ensino; Superação; Aprendizagem. 

 
 

*** 
ALVES, Gleiciane de Sousa. Resolução de Problemas nos anos iniciais de escolaridade: 

Por que é tão difícil? Belém/PA, 2006 . Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do 

Pará - Educação em Ciências e Matemáticas. (Orientador: Rosália Maria Ribeiro de 

Aragão). Doc. 68. 
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RESUMO: A presente dissertação descreve uma prática de sala de aula envolvendo 

crianças de 3ª e 4ª série do ensino fundamental de uma escola particular e analisa o 

desempenho dessas crianças no processo de resolução de problemas de Matemática. Inicio 

descrevendo minha experiência profissional ensinando matemática e tomo como referência 

as questões e inquietações resultantes dessa prática. Para compreender tipos de problema e 

processos de resolução tomo como referencial teórico Polya, Pozo, Saviani e Dante. No 

sentido de compreender a matemática presente no ensino fundamental e sua relação com a 

realidade, busco referências em Kamii, Machado e D'Ambrósio. Para análise dos processos 

desenvolvidos pelas crianças me apoio principalmente em Vergnaud e Bachelard e, para 

compreender a minha prática os referenciais teóricos foram buscados predominantemente 

em Freire. Considerei, para análise, situações problemas extraídas da realidade. 

Analisando os processos desenvolvidos pelas crianças percebi obstáculos à aprendizagem 

ocasionados, principalmente, pela forma a partir da qual os problemas são apresentados, 

identifiquei conceitos não completamente formados, a utilização de processos criados pelas 

próprias crianças, dificuldades de matematização das situações, assim como dificuldades 

de identificação e tratamento de dados, implícitos ou explícitos. A análise me possibilitou 

refletir sobre minha prática e sobre outras práticas comuns de professore(a)s. 

Palavras-Chave: Resolução de Problemas, Ensino Fundamental, Prática Pedagógica. 

 
*** 

ANGELIM, José Aurimar dos Santos. Formação de professores de Matemática: um estudo 

sobre os aspectos formativos de docência dos Licenciandos em Matemática da UFPA. 

Belém/PA, 2010. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará - Educação em 

Ciências e Matemáticas. (Orientador: Tadeu Oliver Gonçalves). Doc. 69. 

RESUMO: O tema da investigação é a formação do professor de matemática, a partir da 

perspectiva da formação inicial, e tem como objetivo investigar como se apresentam os 

aspectos formativos e expectativas de formação expressas por estudantes da Licenciatura 

em Matemática em processo de formação inicial. Para a execução da pesquisa selecionamos 

duas turmas da licenciatura plena em matemática da UFPA que estavam matriculadas na 

disciplina de Estágio II. A questão de pesquisa se fideliza ao objetivo investigativo se 

configurando a partir da necessidade de se estudar a apresentação dos aspectos de 

formação já presentes e os que estão em construção, desses futuros professores de 

Matemática. Essa investigação investigou, inicialmente, 27 sujeitos, mas para a fase final, 

utilizou seis sujeitos. A pesquisa adotada foi a Qualitativa por considerar, entre outros 

aspectos, considerar estarmos incluídos no contexto da pesquisa, como professor estagiário 

da disciplina de Estágio II, auxiliada pela modalidade de estudo de caso, considerando, 

dentre as possibilidades, a de podermos fazer generalizações. A Análise Textual Discursiva 

foi a metodologia de análise, com fins a tratar as informações. Como instrumentos de 

coleta de dados, lançamos mão da Observação Participante, Questionários e Entrevistas, 

compondo o que chamamos de triangulação processo de recolha de dados. Essa recolha se 

deu no 2º semestre letivo de 2009, quando participávamos do contexto, assim que se deu 

nossa inserção no lócus da pesquisa, registrando sob a forma de diário de bordo, 

expressões, atos, falas e diálogos entre os sujeitos investigados. Ao tempo em que 

registrávamos todos os acontecimentos no diário de bordo, aplicamos três questionários, 

que buscavam caracterizar os sujeitos, primeiramente de forma geral, em seguida 

considerando aspectos relacionados à formação e por último, um questionário mais 

especificamente direcionado a sua relação com a Matemática. Para tornar mais 
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compreensiva a situação do nosso objeto investigativo, buscamos manter diálogos com os 

autores Fiorentini (2003), Tardif (2006), Shulman (1986), Schön (2000), Alarcao (2007), 

Imbernón (2005 e 2009), Gonçalves (2000), Nóvoa (1998) e Freire (2008). O processo de 

análise nos permitiu chegar a um conjunto de três categorias, que identificamos e 

nomeamos como: As relações entre Matemática e ensino a partir do olhar discente; Os 

saberes experienciais concomitantes à formação inicial; e, O professor como influenciador 

face às mudanças sócio-culturais. Essa pesquisa aponta os aspectos de formação já 

existentes e outros esperados pelos sujeitos quando da conclusão do curso. Aponta ainda 

que o desejo da docência, na grande maioria dos sujeitos, já vem acompanhando o sujeito 

muito antes de ingressar na Academia, mas que vai se ajustando às situações sociais, tais 

como a necessidade de valorização profissional no mercado de trabalho, perpassando pela 

questão financeira. Além disso, aponta também que o saber do inacabamento da formação 

está constantemente presente nos indivíduos em processo de formação inicial. Questões 

como essas nos fazem desejar dar continuidade ao estudo, vislumbrando a prática futura 

dos sujeitos pesquisados, já formados e atuantes no mercado de trabalho. 

Palavras-Chave: Formação de Professores; Licenciandos; Aspectos Formativos. 

*** 
 

BERTUCCI, Monike Cristina Silva. Formação continuada de professores que ensinam 

Matemática nas séries iniciais: uma experiência em grupo. São Carlos/SP, 2009. 

Dissertação de  Mestrado. Universidade Federal de São Carlos – Educação. (Orientador: 

Maria do Carmo de Sousa). Doc. 70. 

RESUMO: Diante da complexidade da profissão docente e dos desafios de suas práticas, 

surge a necessidade constante de formação. Considerando tal necessidade, a pesquisa 

investigou as práticas desenvolvidas pelo grupo de profissionais de uma escola pública 

estadual paulista para potencializar espaços coletivos que promovam a formação 

continuada de seus professores sobre o ensino da Matemática nas séries iniciais, bem como 

o desenvolvimento profissional decorrente dessas práticas e as influências das políticas 

públicas nesse processo. As ações da pesquisa foram orientadas pelas questões: como um 

grupo de professores da rede pública estadual paulista se constitui e se desenvolve 

profissionalmente mediante um processo de reflexão, estudo e análise de suas práticas de 

ensinar e aprender matemática nas séries iniciais do ensino fundamental? Quais são as 

influências das políticas públicas, dos problemas e dos desafios internos à escola nesse 

processo? A metodologia de investigação adotada na busca de respostas foi o estudo de 

caso, desenvolvido a partir da abordagem qualitativa de pesquisa. Para a construção dos 

dados foram utilizados os instrumentos: observação participante, questionário, narrativa e 

entrevista semi-estruturada durante a realização do trabalho de campo. Mediante um 

processo de múltiplas leituras, organização e atribuição de significados aos dados foi 

possível constituir duas categorias emergentes de análise: 1. Práticas de formação docente e 

2. Influências das políticas públicas. O referencial teórico desta pesquisa compreende dois 

grandes temas: a formação continuada de professores e o desenvolvimento profissional. 

Autores como Freire (1979; 1986; 1994 e 1996), Nóvoa (1992), Charlot (2000; 2005), Nacarato 

(2000; 2003), Fiorentini e Nacarato (2005); Bozzini e Oliveira (2006) e Imbernón (2006; 2009) 

auxiliaram o entendimento da formação continuada centrada na escola, a partir da 

mobilização de seus profissionais, apoiada na reflexão em grupo, na reorganização dos 

espaços da HTPC e na perspectiva de pesquisa com os professores. Por sua vez, Mizukami 

(1996), Ponte (1998), Passos et al. (2006), Gama (2007) e Hargreaves et al. (2002) 
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fundamentaram as discussões sobre o desenvolvimento profissional. Os resultados 

indicam que quando há a existência de um ambiente favorável na escola, como aquele que 

foi analisado por esta pesquisa, facilita o processo de formação continuada, potencializa o 

desenvolvimento profissional e contribui para o atendimento local das necessidades de 

formação dos professores. As principais características desse ambiente favorável são a 

mobilização dos profissionais da escola no enfrentamento dos desafios e necessidades 

internas, o apoio da gestão escolar no desenvolvimento das práticas de formação e a 

presença do agente externo nas reuniões do grupo de estudos na escola para compartilhar 

saberes, experiências profissionais e promover a reflexão coletiva sobre as práticas 

docentes em relação ao ensino de Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Palavras-Chave: Professores; Formação Contínua; Séries Iniciais; Matemática. 

 

*** 
SÊNA, Rebeca Moreira. A evolução das concepções de professores de Matemática sobre 

informática educativa, a partir de um curso de capacitação. Rondonópolis/MT, 2005. 

Dissertação de  Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso – Educação. (Orientador: 

Marta Maria Darsie). Doc. 71. 

RESUMO: Neste trabalho, buscou-se apresentar resultados de uma pesquisa qualitativa, 

cujo objetivo central foi verificar como evoluem as concepções dos professores de 

Matemática em relação ao uso da informática educativa, a partir de um curso de 

capacitação. A base teórica se alicerça em Ponte (2004), Piaget (1997/1995), Freire (1987), 

entre outros que nos ajudam a elucidar os momentos de aprendizagem que podem ou não 

contribuir para a evolução em concepções. A pesquisa se deu na análise de processos de 

aprendizagem ocorridos num processo de capacitação. Esta por sua vez, pretendeu trazer 

situações matemáticas abordadas na informática educativa desenvolvidas pelo nosso 

grupo de pesquisa. Na capacitação estudaram: conceitos básicos sobre informática, 

linguagem LOGO, planilha EXCEL e o software CABRI-GÉOMÉTRI. Os dados iniciais 

foram coletados por meio de questionários I e II, bem como mediante a entrevista coletiva. 

As ações, falas e reflexões dos professores cursistas por meio de registros no caderno de 

campo, vídeo, áudio e protocolos dos alunos, sobretudo as construções únicas. Reflexões e 

relatos foram conseguidos por meio dos diários reflexivos. Os sujeitos da pesquisa foram 

selecionados segundo estes critérios: trabalhar na escola selecionada como professor de 

Matemática, ser habilitado para atuar nessa disciplina e participar com mais de 70% de 

frequência na intervenção oferecida. Os dados nos revelam que os professores, em geral, 

evoluíram suas concepções sobre a Informática Educativa, assentados na capacitação. 

Esclarecem ainda que conteúdos significativos são fundamentais para que haja 

envolvimento do professor cursista. Evidenciam que o diálogo, num contexto 

problematizador, leva à reflexão e à evolução. Dessa forma, é fundamental que em curso 

de formação dessa natureza. Deixa-nos claro ainda que as concepções se tornam filtros, 

para novas aprendizagens. Portanto, aquele que concebe a Matemática com o papel 

formativo, infere que ambientes virtuais, capazes de levar o aluno a pensar, são 

fundamentais para contribuir com os processos de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Mostram também que muitas concepções são barreiras, e que somente quando o indivíduo 

toma consciência destas é que caminham na direção de transpô-las. Indicam que a 

curiosidade no trato do computador é imprescindível para avanços e descobertas, devendo 

esta ser instigada pelo ambiente virtual e pelo mediador do processo. Indicam ainda, que 

quando a aprendizagem prática se efetiva, as concepções evoluem. Assim, essas 
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considerações nos levam a refletir sobre a importância de repensar cursos de formação, 

sobretudo mediados por computadores. 

Palavras-Chave: Informática Educativa, Formação de Professores, Formação Continuada. 

 
*** 

SOUSA, Francisco Edisom Eugênio de. Formação contínua e mediação pedagógica no 

Ensino de Matemática. Fortaleza/CE, 2005. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal do Ceará – Educação. (Orientador: Hermínio Borges Neto). Doc. 72. 

RESUMO: Este trabalho aborda a formação contínua e a mediação pedagógica no ensino 

da matemática, cujo objeto principal da investigação foi a postura pedagógica do professor 

em turmas iniciais do ensino fundamental. Procurei analisar a influência da formação 

contínua na prática pedagógica do professor, a partir da mediação didática proposta pela 

Seqüência Fedhati para o ensino da Matemática. Essa metodologia é trabalhada por Borges 

Neto e outros educadores do Laboratório de Pesquisa Multimeios da FACED/UFC, e tem 

como ideia básica o respeito e a tentativa de experimentação, em sala de aula, do método 

de trabalho do matemático, a partir da mediação do professor. Os demais aportes teóricos 

foram os seguintes: Pais (2001) que apresenta a engenharia didática como metodologia da 

pesquisa e da didática, da educadora francesa Artigue (1996) e o contrato didático, definido 

por Brosseau (1986) como o estudo das regras que condicionam o funcionamento da 

educação escolar; a numeralização abordada por Nunes e Bryant (1997) que tratam sobre o 

ensino dos princípios básicos da aprendizagem matemática; e a pergunta como recurso de 

intervenção pedagógica, com base em Freire e Faundez (1985). A pesquisa, de natureza 

qualitativa, teve um caráter intervencionista na prática pedagógica de professores de uma 

escola pública da rede municipal da cidade de Quixadá-CE e foi desenvolvida em duas 

etapas: a formação contínua de professores e a aplicação da Seqüência Fedathi por estes em 

suas práticas docentes. Como resultados confirma-se a necessidade de um trabalho 

permanente de formação contínua no próprio ambiente de trabalho, com o 

acompanhamento de profissionais da própria escola, e também a viabilidade de aplicação 

da Seqüência Fedathi tendo a pergunta como estratégia de mediação pedagógica e a 

avaliação como meio de reflexão e aperfeiçoamento da ação docente. 

Palavras-Chave: Formação Continuada, Mediação Pedagógica, Sequência Fedathi. 

 

*** 
VURANDE, Tureva Etrez Cossai. A gestão pedagógica do erro no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática: um estudo de caso. São Paulo, 2006. Dissertação de 

Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Educação (Currículo). 

(Orientador: Fernando José de Almeida). Doc. 73. 

RESUMO: O estudo procura refletir e trazer contribuições significativas para melhorar a 

qualidade de ensino e aprendizagem na sala de aulas, particularmente na disciplina de 

Matemática. Ao longo dos anos de experiência, quer puramente de discência quer de 

docência, fomos constatando que o erro construtivo, ressignificado e libertador não tem 

merecido uma gerência necessária. Um dos propósitos do estudo prende-se com o desejo 

de criar nos protagonistas do processo de ensino e aprendizagem – sobretudo no professor 

e no aluno – uma dinâmica de aprendizagem de forma crítica, reflexiva, criativa e 

autónoma. Dentre as questões colocadas, ressalta-se a necessidade de se ultrapassar o 

hábito de fazer o uso do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de (re)construção 
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do saber. Para ultrapassar esse hábito e mudar de atitudes negativas perante os erros dos 

alunos indica-se a exploração positiva do ponto de vista epistemológico e didático do erro; 

respeitando as diferenças e a diversidade dos sujeitos cognoscentes. Essa exploração tem 

como base as teorias psicológicas de aprendizagem e obras de autores como Piaget (1989, 

1990, 1991), Vygotsky (1998), Freire (1987, 2004) e Demo (2002a, 2002b, 2004), Luckesi 

(2003) e Aquino (1997) entre outros. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade 

de estudo de caso em que a observação das aulas e as entrevistas a professores e alunos 

constituíram principais técnicas usadas para colectar os dados. Com efeito, os resultados 

permitiram que nossas compreensões fossem construídas ao longo do processo e fomos 

percebendo que os professores têm consciência da necessidade de valorizar a avaliação 

formativa e gerir positivamente o erro dos seus alunos. Entretanto, essa consciência não 

tem se traduzido em prática como se pode ver evidenciada na análise dos dados feita a 

partir de assistência às aulas e provas feitas pelos alunos e corrigidas pelos professores. O 

ritual e o sistema da avaliação que se pratica na escola contribui para a forma como o 

processo de ensino e aprendizagem é conduzido, pois, a preocupação dominante tem sido 

a nota (o resultado da prova) ao invés do conhecimento e melhoramento da transmissão e 

da apropriação do saber científico. 

Palavras-Chave: Ensino, Currículo, Moçambique, Avaliação, Gestão Pedagógica. 
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*** 
BERANGER, Maurício. Profissionalidade e identidade profissional do professor de 

Matemática: o fenômeno do mal-estar docente e suas implicações. São Paulo, 2007. 

Profissionalizante. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Educação Matemática. 

(Orientador: Célia Maria Carolino Pires). Doc. 74. 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo contribuir para identificar e compreender 

alguns comportamentos, conhecimentos, atitudes e valores que constituem a especificidade 

de ser professor de Matemática (profissionalidade) e como sua identidade profissional, 

composta e moldada por variadas componentes de natureza (cultural, religiosa, étnica, 

entre outras) e resultante de mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, se 

revela no grupo pesquisado. Busca demonstrar como um grupo de professores de 

Matemática se percebem na sociedade atual e nas suas comunidades de atuação, como eles 

interagem com as orientações curriculares veiculadas em propostas oficiais, como analisam 

os resultados das avaliações e como se posicionam em relação a políticas públicas, como as 

de inclusão, sistema de cotas e progressão continuada. Tem como referências teóricas os 

trabalhos de Freire, Gimeno Sacristán, Apple e Thompson. A pesquisa de campo foi 

elaborada por meio de um questionário organizado em três blocos. No 1º bloco, procurou-

se colher informações para delinear o perfil dos professores pesquisados. No 2º bloco, cinco 

questões abertas foram formuladas para que os pesquisados manifestassem suas opiniões e 

concepções sobre a percepção que têm do papel do professor na sociedade, sobre sua 

interação com as orientações curriculares veiculadas nas propostas oficiais, sobre a análise 

dos resultados das avaliações em Matemática apontados em macroavaliações e sobre seu 

posicionamento perante políticas públicas. No 3º bloco, foram elaboradas seis afirmativas 

para que os professores entrevistados apresentassem sua concordância e discordância com 

cada uma delas. Os resultados mostram que os professores participantes da coleta de 

dados se sentem desmotivados, desvalorizados e deslocados social e historicamente, 

pressionados pelas políticas públicas como macroavaliações e progressão continuada. São 

contrários às cotas nas universidades (considerando-as racistas) e demonstraram não ter 
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uma opinião definida do seu papel social e de como os fatores culturais, sociais e políticos 

influenciam na sua ação pedagógica. 

Palavras-Chave: Professores de Matemática, Profissionalidade, Identidade Profissional. 
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SCANDIUZI, Pedro Paulo. A dinâmica da contagem de Lahatua Otomo e suas 

implicações educacionais: uma pesquisa em etnomatemática. Campinas/SP, 1997. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas – Educação. (Orientador: 

João Frederico da Costa Azevedo Meyer). Doc. 75. 

RESUMO: Este estudo visa a avaliação qualitativa dos resultados dentro do programa de 

etnomatemática, com base na teoria de Paulo Freire e na etnografia como método de 

pesquisa . Minhas observações analisaram transformações ocorridas com os índios da tribo 

Kuikuro em mais de um século de contato com a sociedade nacional com ênfase no 

processo de contagem e seu ensino. Concluo que é de suma importância por parte dos 

caraíbas (não-índios), desenvolver uma pedagogia específica, diferente daquele da cultura 

hegemônica e respeitando a alteridade do grupo. Naturalmente os resultados do trabalho 

sugerem mudanças significativas nos livros de História da Matemática e, por outro lado, 

exigem inclusões da História da Matemática dos povos indígenas no espaço da escola 

formal. 

Palavras-Chave: Etnomatemática, História da Matemática,  Educação Indígena. 


