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RESUMO 
 

A pesquisa tem como objetivo analisar as concepções de currículo que 
permeiam um curso de licenciatura em matemática, a partir de um estudo dos 
atos de currículo, bem como as implicações na formação dos futuros professores 
de matemática. Assim, esse estudo apresenta uma reflexão na tentativa de 
compreender como se tem feito o currículo no curso de licenciatura em 
Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especificamente 
no Campus de Jequié, e o que esse currículo tem feito com os futuros 
professores da Educação Básica.  Além disso, a pesquisa propõe trazer ao 

debate questões como: Quais as concepções de currículo e de formação em 
matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e ideológicas do 
modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas por documentos 
oficiais são traduzidos na prática curricular do curso? O presente currículo do 
curso de Licenciatura em Matemática insere-se nas pautas formativas 
contemporâneas, vinculados à formação do professor de matemática? Diante da 
natureza do objeto de estudo, a opção foi por uma metodologia numa 
abordagem qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo desenvolvida 
a partir de uma pesquisa do tipo etnográfico. Para a análise, a opção foi pela 
técnica da análise de conteúdos de base hermenêutica. Como dispositivos para 
a construção dos dados, utilizamos a análise dos documentos curriculares 
oficiais, entrevistas semiestruturadas com os docentes do curso, observação e 
participação nas reuniões de colegiado e área nas quais a reforma curricular do 
curso está sendo ponto de pauta. A análise da proposta curricular do curso em 
questão envolveu a interpretação das dinâmicas internas e externas que tem 
influenciado a construção da identidade curricular do grupo, dando destaque à 
autoria e à coautoria dos sujeitos envolvidos. As noções subsunçoras que 
emergiram nas narrativas apontaram as implicações conceituais e ideológicas 
que permeiam os atos de currículo do grupo estudado, bem como as 
interpretações e transgressões dos documentos oficiais.  
 
Palavras-chave: Currículo. Atos de Currículo. Formação de professor. 
Matemática.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The main purpose of this research is to analyze the concepts of curriculum 
which permeate a Mathematics degree program, from the field study 
Curriculum Acts (atos de curriculo), as well as the details on the training of the 
future mathematics teachers. Thus, this review presents a reflection on the 
attempt to understand how has a curriculum on the Mathematics Degree at the 
Southeast Bahia State University been done, specifically at the Jequié City 
Campus and what this curriculum has done with the future Elementary and 
Secondary teachers. Furthermore, this research proposes to bring to discussion 

questions like: What are the concepts of curriculum and of mathematics 
program training, from the actors involved? What are the theoretical and 
ideological bases of the curricula model practiced? How are the guidelines, 
conveyed by official documents, translated into curricular practice of the 
university program? Does the current curriculum of the Mathematics Degree 
Program follow the contemporary training guidelines, correspondent to the 
education of a mathematics teacher? In front of the nature of the subject of 
study, the chosen methodology criterion was a qualitative approach from a 
phenomenological perspective, being developed from an ethnographic type 
research. A hermeneutic base technique was used for the contents analysis. As 
tools for the construction of data, official curricular documents, semi structured 
interviews with Mathematics program professors, observation and participation 
on collegiate and area meetings in which curricula reforms is the main topic, 
were used. The analysis of the curriculum proposal of the program at issue 
involved the internal and external processes interpretations that have 
influenced the construction of the curricula identity of the group, standing out 
the authorship and coauthored of the individuals involved.  The anchors for 
new learning (noções subsunçoras) that will emerge in the narratives will point 
to the conceptual and ideological implications inherent to the curriculum acts 
from the studied group, as much as to the official documents interpretations 
and transgressions. 
 
Key words: Curriculum. Curriculum Acts. Teacher training. Mathematics. 
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 

 
Ando devagar porque já tive pressa 

e levo esse sorriso, porque já chorei demais 
Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe 

eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei 
Conhecer as manhas e as manhãs, 

o sabor das massas e das maçãs, 
é preciso amor pra poder pulsar, 

é preciso paz pra poder sorrir, 
é preciso à chuva para florir. 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
compreender a marcha, e ir tocando em frente 

como um velho boiadeiro levando a boiada, 
eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, 

estrada eu sou 
Conhecer as manhas e as manhãs, 

o sabor das massas e das maçãs, 
é preciso amor pra poder pulsar, 

é preciso paz pra poder sorrir, 
é preciso à chuva para florir 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, 
Um dia a gente chega, no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história, 
e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 

e ser feliz. 
 

Almir Sater e Renato Teixeira 

 

 

Percebo que, ao enveredar pelas leituras do campo do currículo, o meu 

olhar sobre os fenômenos educacionais passou a me levar para lugares antes 

não observados. Assim como contemplar um fractal, ora me pego esmiuçando 

detalhes até então despercebidos, ora me pego na tentativa de ampliar de 

visualizar um todo que parece nunca alcançado. Esta experiência formativa na 

condição de mestranda tem me levado a lugares e olhares novos, mas também 

velhos. A própria itinerância do meu ato de pesquisar me faz perceber como 

estudar os atos de currículo me leva a delimitar o meu lugar, seja como 

pesquisadora, pedagoga, professora, seja como mulher, mãe, esposa, gente, e 

esta conquista de território nos obriga a transgredir algumas metanarrativas 

para legitimar a minha própria narrativa. 

 



 
 

 
 

17 

 A música Tocando em Frente de Almir Sater e Renato Teixeira 

consegue poetizar reflexões desejadas neste estudo. Ao retratar as suas 

experiências de pantaneiros em busca da legitimação da sua caminhada e do 

seu papel nas decisões que foram e são tomadas, viajo na minha itinerância e 

na história do campo do currículo, na qual identificamos momentos de 

reflexões profundas, de lutas, de conquistas e de perdas. Momentos que 

andamos para frente, momentos que demos passos para trás e momentos que 

seguimos as massas.  Porém, como afirmam os poetas, é preciso “conhecer as 

manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs”. Por isso, estamos 

aqui, propondo-nos a pensar sobre currículo, mas já reconhecendo que cada 

pesquisador fala de algum lugar sob alguma perspectiva. 

O presente documento apresenta as experiências de um grupo de 

professores que estão na busca da construção de uma identidade curricular 

do seu curso. Os seus tateios, erros e acertos, revelam que esta é uma situação 

que tem sido muito além de uma atribuição administrativa, mas sim um 

processo de formação para todos. Como afirma Josso (2004, p. 48), toda 

formação é experiencial, ou não é formação. Formar é sempre formar-se. 

Nesta introdução, pretendo apresentar o desenho deste trabalho e as 

referências epistemológicas, teóricas e o percurso metodológico realizado. 

Inicialmente, situo o objeto de estudo e os pressupostos teóricos e 

epistemológicos; na segunda subseção, discorro sobre a relação da minha 

itinerância com os estudos do currículo do curso de matemática; e, na terceira 

e última subseção, apresento as opções metodológicas e a organização do 

presente documento. 

 

1.1 Tematizando o objeto de estudo 

 

O Currículo, enquanto texto ou documento burocrático, é o elemento 

simbólico do que o grupo entende ser formação. Todos os conceitos, valores, 

pensamentos e visões do grupo devem estar não só no discurso, mas 

principalmente no currículo, que viabiliza a prática. Muito esforço tem sido 

concentrado na busca de mudanças de cunho metodológico, mas o Currículo 
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desta prática é que demonstra as verdadeiras concepções de cada grupo. 

Para Goodson (1997, p. 20), “a história do currículo não se pode basear 

apenas nos textos formais, tendo de investigar também as dinâmicas 

informais e relacionais, que definem modos distintos de aplicar na prática as 

deliberações legais”. 

A partir desta perspectiva, entendemos que o currículo interfere na 

construção de práticas pedagógicas, uma vez que, através do currículo, se 

mantém alguns mecanismos de seletividade, a partir da ação dos envolvidos, 

os atos de currículo, conceito defendido por Macedo (2008, p. 25) quando ele 

afirma que “o currículo estabelece chegadas e caminhos a percorrer, que são 

constantemente realimentados e reorientados pela ação dos atores/autores 

educativos”. 

Trazer para a discussão a questão dos cursos de licenciatura em 

Matemática, tendo como pano de fundo o currículo na sociedade 

contemporânea, significa avaliar algumas propostas nesta área que vêm 

sendo desenvolvidas historicamente no Brasil, à luz deste contexto social 

emergente, no qual a sociedade contemporânea vive um processo de 

globalização econômica, cultural e política cada vez mais intensificada pelo 

sistema capitalista, ao mesmo tempo em que traz outras dinâmicas para 

relações entre os povos. 

Nesse contexto social, em que a educação é tida como processo de 

construção e trocas de conhecimentos historicamente sistematizados, o 

currículo dos cursos de licenciatura em Matemática passa a ser repensado 

frente aos seus desafios e possibilidades. 

Existem muitos professores de matemática em processo de formação 

continuada, primando por dialetizar as relações, reconhecendo a 

complexidade dos contextos reais, compreendendo as múltiplas referências 

que se fazem presentes nos processos formativos e buscando abarcar uma 

unidade entre teoria e prática no seu fazer. Desta maneira, um estudo desta 

natureza está em concordância com os encaminhamentos das pesquisas 

realizadas por grupos e associações de discussão sobre educação matemática 

como ANPED GT 19 (Grupo Educação Matemática), SBEM (Sociedade 
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Brasileira de Educação Matemática), FISEM (Federación Iberoamericana de 

Sociedades de Educación Matematicas), entre outros. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as concepções de currículo 

que permeiam um curso de licenciatura em Matemática, a partir de um 

estudo dos atos de currículo, bem como as implicações na formação dos 

futuros professores de matemática.  Assim, esse estudo apresenta uma 

reflexão na tentativa de entender como se tem feito o currículo no curso de 

licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

especificamente no Campus de Jequié, e o que esse currículo tem feito com os 

futuros professores da Educação Básica. Além disso, na pesquisa, proponho 

trazer ao debate questões como: Quais as concepções de currículo e de 

formação em matemática dos atores envolvidos? Quais as bases teóricas e 

ideológicas do modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas 

por documentos oficiais são traduzidos na prática curricular do curso? O 

presente currículo do curso de Licenciatura em Matemática insere-se nas 

pautas formativas contemporâneas, vinculados à formação do professor de 

matemática? 

 

1.2 Minha itinerância e o objeto de estudo 

 

A minha itinerância, tanto como coordenadora pedagógica quanto 

docente na Educação Básica e no Ensino Superior, sempre esteve vinculada a 

muitas indagações e situações problemas que me instigavam a busca de 

respostas. 

Num primeiro momento, lá na etapa diagnóstica do estágio da 

graduação, diante da desmotivação dos alunos, achei que o grande problema 

era o método tradicional da professora. Estava enganada, pois as causas iam 

muito além, desde o método da professora, sua concepção de educação, 

formação e história de vida à carência emocional das crianças. Então, concluí 

que era necessário oferecer a esta professora um curso com diversos temas. 

Enganei-me novamente. O curso foi ótimo, a professora se entusiasmou, mas 

pouco conseguiu colocar em prática. A gestão da escola não compartilhava 



 
 

 
 

20 

da mesma visão e, além de impossibilitar a realização de algumas 

“mudanças”, desmotivava o grupo. 

Após esta experiência, decidi ingressar numa pós-graduação lato 

sensu, em Gestão Educacional e Planejamento (UESB). Pesquisei, estudei e 

trabalhei na defesa da visão de que a gestão era a chave da qualidade, no 

entanto, enganei-me novamente. Obtive bons frutos, mas esbarrei em outros 

problemas e percebi que a educação brasileira “luta contra a maré” e precisa 

que todos os atores envolvidos sintam-se corresponsáveis e partícipes na 

pesquisa em busca de caminhos para uma qualidade na educação.  

Dentro deste contexto e, ao continuar os estudos numa pós-graduação 

lato sensu em Metodologia do Ensino Superior (UESB), optei por pesquisar a 

respeito da formação acadêmica dos professores. Apesar de a Universidade 

não ser o grande problema da falta de qualidade na Educação Básica do 

Brasil, ela é responsável pela “formação” dos profissionais que podem fazer 

uma grande diferença, quando eles entendem a importância do seu papel no 

processo de emancipação dos sujeitos.  

Neste mesmo período, atuava profissionalmente como coordenadora 

pedagógica numa escola estadual (IERP) e tinha muitas dificuldades em 

dialogar com os professores da área de exatas. Havia uma resistência e uma 

incredulidade muito forte e nenhum dos meus discursos prontos conseguiam 

romper tais barreiras. Era um contexto desafiador e, por isso, fui com muita 

motivação para pesquisar a formação dos licenciados dos cursos de 

matemática e química da UESB, campus de Jequié, no trabalho de conclusão 

daquela curso de especialização em Metodologia do Ensino Superior.     

A presente pesquisa foi muito interessante e cheguei a alguns pontos 

muito interessantes, tais como a falta de interesse dos alunos pela sala de 

aula como futuro local de trabalho, o descrédito com as disciplina 

pedagógicas, o foco nos conteúdos, a ausência de uma formação crítica, entre 

outras. Contudo, acredito que me faltou uma maturidade enquanto 

pesquisadora, pois percebo que, naquele período, não estava despida dos 

(pré)conceitos e as verdades que trazia da minha formação. 
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O aprofundamento das leituras em currículo e formação docente 

ampliaram o meu olhar para os atos de currículo. Além disso, tive a 

oportunidade de trabalhar com outro grupo de professores da área de exatas, 

num colégio da rede privada na qual era coordenadora pedagógica (Colégio 

Antônio Pinheiro). O nível de discussão e envolvimento desses professores 

em busca de uma prática reflexiva despertou em mim um encantamento 

pelas questões curriculares na área, o estudo da história das disciplinas, 

principalmente o desejo de retomar alguns questionamentos e lançar um 

novo olhar para entender como alunos do curso de licenciatura em 

matemática da UESB, no campus de Jequié, tem feito o currículo e o que o 

currículo tem feito com estes futuros professores da educação básica. 

Em relação à produção de dissertações e teses sobre os currículos dos 

cursos de licenciatura em Matemática, o levantamento no banco de dados da 

CAPES dos últimos dez anos (2002-2012)1 demonstrou um total de 77 

publicações em programas de pós-graduações no Brasil, as quais abordam 

temas como a formação do professor de matemática, a história de disciplinas 

dos conteúdos específicos do currículo de matemática, a prática pedagógica, 

estratégias metodológicas, as novas tecnologias e o ensino de matemática, os 

dispositivos legais, por exemplo, mas não foi localizado nenhum trabalho 

que trouxesse uma discussão sobre a abordagem proposta no nosso estudo.           

Destarte, acreditamos que este estudo possa colaborar com a 

ampliação do quadro de produções sobre os currículos dos cursos de 

licenciatura em Matemática, principalmente no que diz respeito à 

participação dos sujeitos envolvidos no processo de gestão curricular. A 

relevância desta pesquisa encontra-se exatamente na discussão da temática e 

da necessidade do estreitamento no diálogo entre a pedagogia e a 

matemática, não permitindo um fechamento das disciplinas cada uma no seu 

universo. A matemática é imprescindível à formação do cidadão, diante dos 

desafios contemporâneos e da complexidade da sociedade. 

 

 
                                                
1 Fonte: http://capesdw.capes.gov.br/capesdw. Acesso em: 20 jan. 2013. 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw
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1.3 Caminhos e Caminhadas 

 

Diante da natureza do objeto de estudo, a metodologia utilizada foi a 

abordagem qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, sendo 

desenvolvida a partir de uma pesquisa do tipo etnográfico. Para a análise, a 

opção foi pela técnica da análise de conteúdos de base hermenêutica. 

O campo empírico da pesquisa foi o curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de 

Jequié, e como dispositivos para a construção dos dados, utilizamos o diário 

de campo, a análise dos documentos curriculares oficiais, entrevistas 

semiestruturadas com os docentes do curso, participação nas reuniões de 

colegiado e área, nas quais a reforma curricular do curso era ponto de pauta. 

Além disso, participamos de algumas atividades com os discentes, como 

aulas, bancas de trabalhos de conclusão de curso e eventos.    

O presente texto dissertativo foi organizado seguindo o meu processo 

de amadurecimento e interpretação durante a pesquisa. Foram várias 

construções e desconstruções até optar por uma sequência hermenêutica, 

seguindo o meu entendimento quanto à construção do conceito de currículo 

para os cursos de matemática e a análise das noções subsunçoras que 

emergiram no decorrer da pesquisa e das narrativas das experiências 

curriculares dos sujeitos envolvidos. 

Na introdução, apresentamos considerações gerais a respeito do 

presente estudo, destacando um relato de como o objeto de estudo foi sendo 

construído, as implicações da minha itinerância neste processo, bem como as 

delimitações teóricas e metodológica do referido estudo.  

Na primeira seção, Currículo: conceito e contexto, o objetivo é 

apresentar uma discussão do conceito de currículo, desse modo, apresento, 

na primeira subseção, a delimitação do conceito de currículo que fundamenta 

o estudo em questão. A partir da compreensão da necessidade de olhar o 

currículo como uma construção social, na segunda subseção, apresento a 

itinerância histórica do campo do currículo, mais especificamente da 
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construção do conceito de currículo a partir dos estudos de curriculistas 

como Roberto Sidnei Macedo, Ivor Goodson, Antônio Flávio Moreira, Tomaz 

Tadeu da Silva, Carr e Kemis. Na terceira subseção, atemo-nos ao conceito de 

atos de currículo, defendido pelo professor Dr. Roberto Sidnei Macedo, que 

subsidiará a presente pesquisa. 

 Na segunda seção, Experiências curriculares para o ensino de 

matemática: itinerâncias da construção histórica do conceito de currículo 

de matemática, dando prosseguimento à itinerância histórica da construção 

do conceito de currículo, voltamo-nos para os movimentos que aconteceram 

na matemática, tentando fazer uma relação dos momentos históricos 

apontados pelos curriculistas, com as decisões tomadas pelos estudiosos do 

campo da matemática com relação ao currículo. Destacamos os estudos de 

Wagner Rodrigues Valente, Ubiratan D’Ambrósio, Célia Maria Carolino 

Pires, Dario Fiorentino. Em cada subseção, apresentamos um momento 

histórico decisivo no processo de construção dos currículos dos cursos de 

matemática. 

Na terceira seção, O Caminhar Metodológico da Pesquisa, 

apresentamos uma breve discussão sobre os aspectos teórico-metodológicos 

que fundamentaram o caminho metodológico percorrido no presente estudo, 

expondo a justificativa do por que dos pressupostos escolhidos e 

descrevendo o panorama da pesquisa.  

Na quarta seção, O Currículo do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UESB Jequié: o processo de construção de uma identidade 

curricular, apresentamos uma análise hermenêutica da proposta curricular 

construída pelo grupo estudado a partir da compreensão dos contextos e 

objetivos representados nos dispositivos legais e dos documentos oficiais 

produzidos pelo grupo, bem como das tensões e transgressões das 

experiências curriculares neste processo de construção da identidade 

curricular do curso. 

Partindo do princípio de que a análise do currículo de um curso de 

formação de professor necessita perpassar pelos atos curriculares dos seus 

autores para nos permitir um olhar mais aprofundado e, consequentemente, 
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uma melhor compreensão das ressonâncias que envolvem este processo, na 

quinta e última seção, Atos de Currículo: implicações na autoria e coautoria 

das experiências curriculares, continuamos este processo de análise do 

currículo do curso de licenciatura em matemática da UESB, destacando as 

implicações conceituais e ideológicas nos atos de currículo. 

Por fim, nas considerações finais, realizamos uma síntese das reflexões 

e ambivalências da pesquisa, apontando para a necessidade de novos 

estudos com a perspectiva de analisar não somente as questões que 

envolvem a construção de uma proposta curricular para a formação de 

professores, mas também a gestão curricular e o lugar de cada sujeito 

envolvido, inclusive os discentes. 
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2. CURRÍCULO: CONCEITO E CONTEXTO 

 

 

Falar de educação nos tempos que correm 
obriga-nos, a todos, a um exercício de grande 

modéstia e humildade. É difícil definir uma 
direção, mas, por isso mesmo, é essencial 

manter as convicções. 
 

António Nóvoa 
 
 

A educação atravessa um momento de grande crise e, por isso, tem sido 

cada vez mais difícil contribuir na formação do homem para a vida social, bem 

como desenvolver sua visão de mundo e prepará-lo para o exercício da 

cidadania e, consequentemente, para o exercício de sua profissão. Nesses 

termos, as práticas pedagógicas se constituem um dos indicadores desse 

problema que a educação atravessa, visto que o conhecimento que embasa e 

conscientiza o professor e sua prática não concilia os interesses, as vivências, os 

conhecimentos trazidos do seu cotidiano, entre educandos e educadores. 

Repensar nossas práticas pedagógicas é urgente e necessário. Este é o 

momento de reflexão. Porém, pensar, refletir sobre estas no processo de ensino 

e de aprendizagem é rever os caminhos e buscar maneiras originais, 

mecanismos, instrumentos, formas de tornar um processo dinâmico, 

contextualizado e significativo, tanto para quem ensina como para quem 

aprende. 

Vale salientar que a busca da melhoria do fazer pedagógico é uma 

questão complexa e perpassa por vários fatores, entre eles o currículo, já que 

este retrata um modelo de sociedade, refletindo uma diferença entre o currículo 

que possuímos e o currículo que desejamos. Nesse sentido, são oportunas as 

palavras de Apple (1995, p. 59), “educação está intimamente ligada à política da 

cultura. O currículo não é apenas um conjunto neutro de conhecimentos que de 

algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação”, que ainda 
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acrescenta: “... é produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 

econômicas que organizam e desorganizam um povo” (ibid., p. 59). 

No que diz respeito aos currículos dos cursos de licenciatura em 

matemática, percebe-se, ao longo da história, conflitos e tensões frente ao 

desafio da formação de futuros professores de matemática. De um lado, aqueles 

que acreditam que saber matemática é o fundamental, afinal “não se ensina o 

que não se sabe” e, de outro, aqueles que acreditam na necessidade de uma 

formação humana e pedagógica. Para Melo (2010, p. 39), 

A cultura profissional no interior das instituições formadoras 
valoriza a prática científica da matemática, sendo esta avaliada 
a partir da produção acadêmica materializada nos mecanismos 
de divulgação disponíveis para o pesquisador. A prática 
pedagógica da matemática é relegada a um plano inferior tanto 
do ponto de vista do financiamento de projetos, programas e 
políticas de publicações quanto em relação a sua pouca 
importância presente nos programas de avaliação.  

 

O fato é que o conhecimento matemático sempre foi visto como muito 

importante e necessário. Influenciado por uma epistemologia apriorista, saber 

matemática é um privilégio para poucos e, não saber matemática, justifica, 

frequentemente e nos dias atuais, uma retenção de todo um ano escolar, mesmo 

durante a infância. Por isso, questionamo-nos: como pensar a formação do 

professor de matemática frente a estes desafios? Que tipo de formação é 

necessário? Que conhecimentos são mais importantes? Qual o currículo ideal? 

Segundo Pires (2010, p. 46): 

[...] para nós, educadores matemáticos que atuamos na 
formação inicial e continuada de professores, há um ponto 
estratégico que precisa ser considerado: é frequente, entre 
egressos dos cursos de Licenciatura em Matemática, um 
desconhecimento completo sobre debates curriculares. Excluído 
desse debate, o professor tem enormes dificuldades em refletir 
sobre os processos que, historicamente, imprimiram à 
efetivação das propostas curriculares, o caráter de seleção de 
conteúdos e montagem de tarefas, a serem desenvolvidas 
cronologicamente, numa sequência linear, sem considerar as 
finalidades da educação, a reconstrução de conhecimentos 
pelos alunos e sem as necessárias elaborações na transmissão de 
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conhecimentos, considerando-se a amplitude do capital cultural 
disponível e as diferenças naturais entre gerações.  

 

O presente capítulo delimita o conceito de currículo que fundamenta o 

estudo em questão e apresenta a itinerância da construção histórica do conceito 

de currículo, com o objetivo de refletirmos as implicações destes contextos nos 

conceitos de currículo que permeiam hoje os cursos de licenciatura em 

matemática.  

2.1 O conceito de currículo 

Nos estudos de Pedra (1993), ele apresenta várias definições que já foram 

utilizadas para conceituar o termo currículo, como, por exemplo, uma série 

estruturada de resultados, um conjunto de matérias, um conjunto de 

experiências que os estudantes desenvolvem sob a tutela da escola ou a seleção 

de conhecimentos extraídos de uma cultura mais ampla. Ao verificarmos a 

etimologia da palavra currículo, encontramos que ela é proveniente do étimo 

latino currere, que significa correr, caminho, jornada, trajetória, percurso a 

seguir.  

A verdade é que cada definição, construída num determinado contexto 

histórico, representa a itinerância de um grupo que tenta definir os dispositivos 

de formação de uma geração. 

Na tentativa de compreendermos esta dimensão que envolve um 

conceito, debruçamo-nos sobre a análise que Silvio Gallo (2008, p. 35-36) faz dos 

pensamentos do filósofo francês Gilles Deleuze: 

 

Que não se faça uma leitura idealista do conceito: não se trata 
de afirmar que é uma ideia (conceito) que funda a realidade; 
num sentido completamente outro, o conceito é imanente à 
realidade, brota dela e serve justamente para fazê-la 
compreensível. E, por isso, o conceito pode ser ferramenta de 
conservação quanto de transformação. O conceito é sempre 
uma intervenção no mundo, seja para conservá-lo, seja para 
mudá-lo.   
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 Para a compreensão do conceito de conceito criado por Deleuze e 

Guaratti, Gallo (2008) afirma que é necessário desconstruirmos as noções de 

conceito já pré-estabelecidos, tais como o conceito não é apenas um operador 

lógico; é mais do que isso e menos do que isso, já que está para além da lógica e 

para aquém da lógica. Outro exemplo seria a desconstrução da definição de 

Platão e Kant, de que todo conceito é universal, já que é próprio do conceito 

colocar o acontecimento como sendo sempre singular. Além disso, ele destaca 

que o conceito não é uma representação, muito menos uma representação 

universal. Na visão deleuzo-guattariana, entende-se o conceito como um 

reaprendizado do vivido, uma ressignificação do mundo, ou seja, um conceito 

seria uma aventura do pensamento que institui um acontecimento, vários 

acontecimentos, que permita um ponto de virada sobre o mundo real, sobre o 

vivido. 

Assim, corroboramos com a definição de que 

 
O conceito não é uma “entidade metafísica”, ou um “operador 
lógico”, ou uma “representação mental”. O conceito é um 
dispositivo, uma ferramenta, algo que é inventado, criado, 
produzido, a partir das condições dadas e que opera no âmbito 
mesmo destas condições. O conceito é um dispositivo que faz 
pensar, que permite, de novo, pensar. O que significa dizer que 
o conceito não indica, não aponta uma suposta verdade, o que 
paralisaria o pensamento; ao contrário, o conceito é justamente 
aquilo que nos põe a pensar. Se o conceito é produto, ele é 
também produtor; produtor de novos pensamentos, produtor 
de novos conceitos; e, sobretudo, produtor de acontecimentos, 
na medida em que é o conceito que recorta o acontecimento, 
que o torna possível (DELEUZE apud GALO, 2008, p. 43). 

  

Baseado neste entendimento, podemos situar que o presente estudo 

compreende o conceito de currículo   

como um artefato socioeducacional que se configura nas ações 
de conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, 
implementar/ dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, 
competências e valores visando uma “dada” formação, 
configurada por processos e construções constituídos na relação 

com o conhecimento eleito como educativo (MACEDO, 2008, 
p. 24). 
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Dessa forma, torna-se explícito, para nós, o quanto o currículo interfere 

na construção de práticas pedagógicas, uma vez que, através dele, se mantém 

alguns mecanismos de seletividade a partir da ação dos envolvidos, os atos de 

currículo, conceito também defendido por Macedo (2008, p. 25) quando afirma 

que “o currículo estabelece chegadas e caminhos a percorrer, que são 

constantemente realimentados e reorientados pela ação atores/autores 

educativos”. 

Os atos de currículo fazem parte da práxis formativa, trazem o 
sentindo de não encerrar a formação num fenômeno 
exterodeterminado pela mecânica curricular e suas palavras de 
ordem, por consequência, não vislumbram os formandos e 
outros atores/autores da formação como meros atendentes de 
demandas educacionais, tão pouco aplicadores de modelos e 

padrões pedagógicos (MACEDO, 2010, p. 35). 

Para uma melhor compreensão deste posicionamento, entendemos ser 

necessária uma visita, mesmo que não aprofundada, na construção história do 

conceito de currículo, pois, como afirma Ivor Goodson (2008, p. 27), “o currículo 

escrito é exemplo perfeito de invenção de tradição. Não é, porém, como 

acontece com toda tradição, algo pronto de uma vez por todas; é, antes, algo a 

ser defendido onde, com o tempo, as mistificações tendem a se construir e 

reconstruir”. 

O professor Antônio Nóvoa, no prefácio do livro do Ivor Goodson, A 

Construção Social do Currículo (1997), argumenta a importância do estudo da 

história do currículo, apontando argumentos que corroboram e fundamentam a 

proposta para o estudo proposto nesta seção, como ponto inicial na construção 

deste texto dissertativo.  

Primeiramente, ele destaca que “a história do currículo deve nos ajudar a 

ver o conhecimento escolar como um artefato social e histórico sujeito a 

mudanças e flutuações, e não como uma realidade fixa e atemporal” (ibid., p. 

09). Por outro lado, destaca que não podemos entender a descrição de como o 

conhecimento se estruturava no passado como o objeto central da história do 

currículo, mas sim a compreensão de como “uma determinada construção social 
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foi trazida até o presente, influenciando as nossas práticas e concepções de 

ensino” (ibid., p. 10, grifos do autor). 

Outro argumento apresentado pelo referido autor é o perigo de cairmos 

na armadilha de olharmos para a seleção e organização “como um processo 

natural e inocente, através do qual acadêmicos, cientistas e educadores 

desinteressados e imparciais determinariam, por dedução lógica e filosófica, aquilo 

que é mais conveniente ensinar às crianças e jovens” (ibid., p. 10). Para Nóvoa, o 

processo de “fabricação curricular” precisa ser desconstruído, tornando 

aparentes as opções e interesses de cada disciplina, investigando as dinâmicas 

informais e relacionais de aplicação das deliberações legais e dando visibilidade 

a narrativa e atores menos conhecidos.  

Por fim, o autor destaca que “é preciso sublinhar a dimensão social, uma 

vez que o currículo está concebido para ter efeito sobre as pessoas, produzindo 

processos de seleção, de inclusão/ exclusão e de legitimação de certos grupos e 

ideias” (ibid., p. 9-10). Destarte, entendemos a necessidade de realizar uma 

trajetória da construção histórica do conceito de currículo, bem como do 

conceito de currículo de matemática, tendo os atos de currículo como prisma.  

 

2.2 A construção histórica do conceito de currículo 

  Seguindo os estudos de Pedra (1993), o termo currículo vai surgir na 

literatura educacional dos Estados Unidos, no início do século XX, no contexto 

da Revolução Industrial, quando surge a necessidade de “formar” um operário 

industrial que, até então, produzia em escala familiar. Em nome de um 

progresso científico e da necessidade de qualidade técnica por parte dos 

operários, fragmentaram o processo de produção, atribuindo uma função 

específica para cada um e guardando o conhecimento do processo de produção 

como um todo. 

Bobbitt (1918) foi considerado o iniciador dos estudos sobre o currículo 

com a sua obra The Curriculum, influenciado pelos estudos behavioristas que 

defendiam o controle das aprendizagens no currículo, a partir de objetivos pré-

estabelecidos e gerenciados por procedimentos e processos condicionantes. 
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Bobbitt queria ver o currículo ser concebido e praticado tal qual 
se organiza a empresa e a fábrica, orientadas pelas idéias da 
administração científica de Frederick Taylor. Precisar os 
objetivos e obter, pelas ações minuciosamente conhecidas e 
fragmentadas, a eficiência e a eficácia transformou-se no 
método eleito e no caminho aceito científica e academicamente 
para se obter a formação relevante para o contexto americano 
emergente. O currículo passou a ser gerenciado como uma 
mecânica, tamanha era a força das idéias deterministas que 
operavam a concepção de formação e do próprio currículo, 
como seu mais importante mediador (MACEDO, 2008, p. 35) . 
  

 

 Enquanto os processos de produção industrial se aperfeiçoavam e as 

ideias bobbittianas se propagavam consolidando o tecnicismo no contexto 

educacional, os movimentos sociais que eram contrários a tais pensamentos 

surgem na busca de uma educação pautada nos princípios da democracia 

liberal cultivadas naquela época. John Dewey e Kilpatrick foram os principais 

representantes deste movimento e seus estudos defendiam a elaboração de um 

currículo que encarasse a ótica capitalista por outro ângulo e que valorizasse os 

interesses dos alunos. O movimento tecnicista vai ser chamado, no Brasil, de 

tradicional e o segundo de escolanovismo.  

Segundo Moreira e Silva (2006, p. 12), do início da década de vinte ao 

final da de cinquenta, um marco importante no campo do currículo foi a 

publicação, em 1949, do livro de Ralph Tyler, Princípios Básicos de Currículo e 

Ensino, dando continuidade às ideias discutidas na conferência sobre teoria 

curricular na Universidade de Chicago, em 1947. Entretanto, conforme os 

autores, o currículo defendido pelo discípulo de Bobbitt se colocava numa 

posição de neutralidade e manutenção do status quo, priorizando sempre o fazer 

técnico.   

Outro marco importante citado pelos autores foi o lançamento do Sputnik 

pelos russos, em 1957. Os americanos culparam as ideias dos educadores 

progressistas pela derrota na corrida espacial e passaram a defender uma 

reformulação no currículo, em busca da qualidade da escola, investindo 

principalmente nos estudos dos currículos de Ciências, Matemática, Estudos 

Sociais, entre outros. 
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El concepto tècnico de curriculum conteniaya la distinción entre 
la teoria y la pràtica en que se fundaba la racionalidad técnica, 
de manera que se anunciaba ya el debate “ciência pura contra 
ciência aplicada”; la ciência “pura” o de consideraciòn mas 
elevada se desarrollaba como médio para legitimar el desarrollo 
del curriculum como técnico. El plateamiento técnico de la 
investigaciòn educativa prevalecia sobre todo lo demàs (CARR; 
KEMMIS, 1988, p. 33).   

  

 Neste momento decisivo, o foco passa a ser na fragmentação do 

conhecimento em estruturas disciplinares. Fundamentados numa visão 

positivista da gestão do conhecimento, as disciplina deveriam encarrega-se do 

aprofundamento e especialização das informações, no entendimento de que o 

próprio currículo seria o responsável pela visão do todo. Este conceito de 

currículo fortaleceu-se de tal maneira que, até hoje, nos encontramos 

impregnados nessa lógica disciplinar, como uma realidade estabelecida e 

irreversível. 

Vale destacar que esta discussão, no tocante ao surgimento e 

consolidação das disciplinas, nos obriga a refletirmos outros aspectos, 

principalmente na tentativa de entendermos como um determinado 

conhecimento se legitimou como verdadeiro e necessário ao longo do tempo, 

principalmente ao ter em vista que este contexto nos revela as relações de 

poder, tanto institucionalmente como na relação dos atores envolvidos.  

 No que diz respeito à disciplina de Matemática, é necessário 

mergulharmos numa reflexão profunda para entendermos os atos e as suas 

relações em torno da eleição dos conhecimentos matemáticos, especialmente 

nos conhecimentos necessários à formação de professores de matemática. Isso 

porque, de acordo com pesquisadores da área, nos estudos que envolvem o 

currículo do curso de licenciatura em matemática, existe o grupo daqueles 

docentes que defendem o conhecimento específico da matemática, mais 

conhecido como a matemática pura e os militantes do movimento da educação 

matemática, que defendem a necessidade do conhecimento específico, mas 

também de uma formação epistemológica e política, destacando as relações com 

as ciências sociais e humanas.   
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De certa forma, a disciplina escolar permanece como um 
arquétipo da divisão e fragmentação do conhecimento nas 
nossas sociedades. Enclausurados dentro de cada “micro-
diciplina”, os debates mais vastos sobre objectivos sociais do 
ensino tendem a ser travados de forma isolada e segmentada (e, 
sem dúvida, sedimentada) entre os diferentes níveis internos e 
externos e entre os domínios públicos e privados do discurso 
(GOODSON, 1997, p. 32). 
 

Como esta discussão é muito importante para o contexto do objeto da 

nossa pesquisa e requer uma abordagem mais específica, optamos por retomá-

la posteriormente, mas sem perder de vista a dimensão desta delimitação.  

Retomando a itinerância histórica que estamos traçando do conceito de 

currículo, a manifestação contrária à manutenção do status quo gerou o 

movimento das teorias críticas. Uma onda de insatisfação por diversos grupos 

organizados gerou inúmeros manifestos de protestos, enfatizando, inclusive, o 

papel da escola na formação das crianças e jovens. Segundo Moreira (1989 apud 

MOREIRA; SILVA, 2006, p. 13) “denunciou-se que a escola não promovia 

ascensão social e que, mesmo para as crianças dos grupos dominantes, era 

tradicional, opressiva, castradora, violenta e irrelevante” e acrescenta “seria 

necessário transformá-la e democratizá-la ou então aboli-la e substituí-la por 

outro tipo de instituição” (ibid.). 

Neste momento, o currículo passa a ser visto como um elemento 

importante no processo de escolarização e manutenção dos interesses 

dominantes e, por isso, também precisava ser analisado pelos interesses das 

classes oprimidas. Macedo (2008, p. 38) afirma que “ao desconfiar do status quo, 

as teorias criticas vão direcionar seus olhares críticos sobre as iniquidades 

sociais e as injustiças que excluem através dos atos de currículo” (grifo do autor) 

e ainda ressalta que “é aí que o ângulo muda e se reconfigura, e a atenção volta-

se para compreender o que o currículo faz com as pessoas e as instituições e não 

apenas como se faz o currículo” (ibid., p. 38, grifo do autor). Segundo Carr e 

Kemis (1988, p. 37-38), 

Faltaba todavia que se entendieram esas estructuras 
participativas como elementos esenciales para el curriculum: la 
teoria curricular debe articularse em uma teoria social. Ahi 
tenemos el contexto em el que empieza a establecerse uma 
tradiciòn crìtica em materia de curriculum, que incorpora no 
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solo teorìas sobre los hechos y lãs organizacioneseducativas, 
sino ademàs uma teoria acerca de còmo lãs pessoas que 
particìpan em tales hechos y organizaciones pueden aprender 
de ellos y colaborar a cambiarlos teniendo em cuenta lo 
aprendido.  

 

 De acordo com os estudos de Moreira e Silva (2006), é neste contexto que 

as teorias sociais, desenvolvidas principalmente no continente europeu, passam 

a compor os referencias dos curriculistas americanos, trazendo contribuições 

importantes para os debates no campo do currículo, como as discussões do 

neomarxismo, da teoria crítica da Escola de Frankurt, das teorias da 

reprodução, da nova Sociologia da Educação inglesa, da psicanálise, da 

fenomenologia, do interacionismo simbólico e da etnometodologia.   

Eles destacam que, em 1973, aconteceu uma conferência na Universidade 

de Rochester, com especialistas em currículo, na tentativa de reconceituação do 

campo e afirmam que duas grandes correntes surgiram deste trabalho: uma 

associada às Universidades de Wisconsin e Columbia, fundamentada no 

neomarxismo e nas teorias críticas, sendo que os representantes mais 

conhecidos no Brasil são o Michael Apple e o Henry Giroux e a outra da 

Universidade de Ohio, fundamentada na tradição humanista e hermenêutica, 

tendo William Pinar como principal representante. Macedo (2008, p. 39) aponta 

que estes curriculistas também receberam influências dos estudos de Habermas, 

Dilthey, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty.  

Além destes movimentos, Moreira e Silva (2006) também apresentam 

que, no final da década de 70, surgem outras tendências que foram compondo o 

campo do currículo, principalmente os debates com a sociologia, preocupando-

se em entender a favor de quem o currículo trabalha, identificando contradições 

e resistências. Entretanto, eles destacam o movimento da Nova Sociologia da 

Educação, que atingiu tanto os Estados Unidos como a Inglaterra, sendo a 

primeira corrente sociológica voltada, de fato, para o estudo do currículo, tendo 

como principais representantes Michael Young, Basil Bernstein, Nell Keddie, 

Pierre Bourdier e o Geoffrey Esland. Para eles, os textos produzidos neste 

movimento são insuficientemente divulgados no Brasil (apud SILVA, 1990) e 

“suas reformulações têm constituído referência indispensável para todos os que 
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se vêm esforçando por compreender as relações entre os processos de seleção, 

distribuição, organização e ensino dos conteúdos curriculares e a estrutura de 

poder do contexto social inclusivo” (MOREIRA; SILVA, 2006, p. 20).   

Outro forte movimento no campo do currículo são as discussões 

promovidas pelas teorias pós-críticas, fundamentadas nos princípios da visão 

pós-moderna, que propõem uma mudança nos paradigmas do pensamento 

ocidental.  

 

O pós-modernismo é um conjunto de perspectivas que abrange 
os campos estéticos, político e epistemológico que começa nos 
meados do século XX e tem sua configuração no 
questionamento dos princípios e pressupostos do pensamento 
social, político estabelecidos a partir do iluminismo. Trata-se de 
um movimento antiessencialista (MACEDO, 2008, p. 63). 

 

Para os curriculistas pós-críticos, o currículo, na perspectiva moderna, “é 

a expressão de uma imposição de especialistas, burocratas ou acadêmicos, que 

terminam por impor modelos e concepções” (MACEDO, 2008, p. 63). Ademais, 

“o currículo moderno é recheado de grandes e reificadas narrativas, ou mesmo 

que o currículo, em geral, é uma metarranativa com marcantes características de 

um artefato educacional coisificado, ou seja, não problematizado” (ibid., p. 63).  

É dentro destas perspectivas que os estudos da teoria pós-crítica defenderá um 

currículo que se preocupa em não ser instrumento de legitimação de verdades, 

valorizando histórias únicas, mas sim que se atente aos diversos interesses e 

diferenças.   

Vale salientar que, apesar da ordem cronológica apresentada, o estudo 

das teorias curriculares não significa uma análise linear ou progressiva, nem 

compreendemos como uma “evolução” curricular, mas sim pressupostos 

defendidos por diferentes curriculistas. Atualmente, encontramos grupos de 

pesquisa em vários países que se debruçam nos estudos sobre currículo. Cada 

um com suas particularidades, tanto nos aspectos pesquisados como nos 

pressupostos teóricos.  

No caso do Brasil, destaco dois grupos no qual seus estudos compõem o 

referencial para esta pesquisa: o FORMACCE, Grupo de Pesquisa em Currículo, 
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Complexidade e Formação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Faculdade de Educação da Bahia (FACED) na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), liderado pelo professor Dr. Roberto Sidnei Macêdo, do qual faço parte, 

e o Grupo de Pesquisa Organização e Desenvolvimento Curricular e Formação 

de Professores, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 

Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias (FCET) na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), liderado pela professora Drª. 

Célia Maria Carolino Pires. 

           

 

2.3 Atos de currículo 

 

Ao analisar os conceitos de currículo apresentados até aqui, bem como o 

conceito ao qual a referida pesquisa se fundamenta, podemos destacar dois 

pontos importantes: primeiro, o currículo é muito além de um documento 

oficial, pois representa as concepções, os valores, os interesses, enfim, as 

decisões de um dado grupo. O segundo ponto, que é uma consequência do 

entendimento do primeiro ponto, o currículo é feito por pessoas, para pessoas, 

com o objetivo de uma dada formação.   

Para a teoria crítica de currículo, podemos perceber que as mesmas não 

encaram estas decisões de forma ingênua, mas como algo ligado à produção das 

relações de poder na educação e na sociedade. Nesse sentido, o currículo 

constitui identidades sociais e individuais, ajudando a reforçar as relações de 

poder existentes, bem como da reprodução e criação simbólica e cultural. 

Na tradição crítica, a cultura  não é vista como um conjunto 
inerte e estático de valores e conhecimentos a serem 
transmitidos de forma não-problemática a uma nova geração, 
nem ela existe de forma unitária e homogênea. Em vez disso, o 
currículo e a educação estão profundamente envolvidos em 
uma política cultural, o que significa que são tanto campos de 
produção ativa de cultura quanto campos contestados. 
(MOREIRA; SILVA, 1997, p. 21). 

 

O professor Tomaz Tadeu da Silva (1999) defende nos seus estudos sobre 

currículo o conceito de currículo oculto, referindo-se às influências que 
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interferem na aprendizagem dos alunos, bem como o trabalho dos professores, 

influências estas provenientes da experiência cultural, valores e crenças do meio 

social dos indivíduos vivenciados no espaço educativo. Para ele, o currículo 

oculto define um tipo de sujeito, já que “é constituído por todos aqueles 

aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explicito, 

contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes” (SILVA, 

1999, p. 78). 

Ainda consoante Silva (1999), através do currículo oculto, os alunos 

aprendem atitudes, comportamentos, valores e orientações que lhes permitem 

um ajustamento passivo à ordem social, definindo os papéis e a identidade 

social dos indivíduos. Para ele, o poder do currículo oculto é inquestionável, 

pois ele molda a subjetividade dos indivíduos de forma imperceptível, ou seja, 

sem um conhecimento consciente de sua ação. Ao discutir sobre esses fatores, 

Giroux (1997, p. 66) tece a seguinte afirmação: “a  mensagem subjacente 

aprendida neste contexto aponta menos para a escola ajudando os estudantes a 

pensarem criticamente sobre o mundo no qual vivem do que para a escola 

atuando como agente de controle social”. 

A partir dessas dinâmicas que envolvem o currículo, o professor Macedo 

(2010) nos traz uma definição muito interessante, ao chamar o professor-

formador de um “texto curricular”, e afirma: 

 
Enquanto narrador de experiências, ao atuar como um texto 
curricular e formativo, o professor-formador é o mais complexo 
de todos os textos curriculares, porque é um Ser de linguagem, 

de intenção, desejante e cognitivamente enactante; porque é um 
ser humano de processo identitário compósito, portador de uma 
erótica e de uma cognição de pertinência singular para a 
formação. Assim, é um autor curricular que se revela e se 
expressa cotidianamente e reflexivamente nos cenários 
educativos e, ao mesmo tempo, constitui incessantemente esses 
cenários (ibid., p. 99, grifos do autor). 
 

Corroborando com Macedo, assim como o professor-formador deve ser 

visto como um texto curricular, podemos ousar ao afirmar que o aluno, a 

coordenação, a direção, os funcionários, as famílias e a comunidade, ao atuarem 

como autores/atores curriculares, tornam-se textos curriculares também.  
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É a partir desta perspectiva, encarando o currículo como um texto de 

escritas constantes, por diferentes autores/atores, que coadunamos com o 

conceito de “atos de currículo” defendido por Macedo (2007), entendendo-o 

como um “conceito chave, um gesto ético-político, um potente analisador da 

práxis curricular-formativa” (id., 2011, p. 48), que amplia o nosso olhar na busca 

e análise das concepções de currículo dos sujeitos desta pesquisa. 

Macedo (2011) afirma que, para a construção do conceito de “atos de 

currículo”, se inspirou filosoficamente nas concepções defendidas por Mikhail 

Bakhtin (2003) na sua obra A Filosofia do Ato, publicada originalmente em 1924, 

na qual ato é entendido como um agir humano atribuído um sentido no 

momento em que é realizado.  

 

Ato, em Bakhtin, não se resume, portanto, nem a akt (ato puro, 
simples), nem a tat (ação), do alemão filósofo, Bakhtin conjuga 
akt ao termo russo deiatel`nost para significar ato/atividade. 
Assim a experiência no mundo humano é sempre mediada pelo 
agir situado e avaliativo do sujeito, ao qual ele confere sentido a 
partir do mundo como materialidade concreta. O ato, portanto, 
postula, cria (MACEDO, 2011, p. 46, grifos do autor). 

 

Quando Bakhtin traz esta visão de ato, que nos remete a atentar-se ao 

processo em si, a inteireza do ato e não apenas o fim em si mesmo da ação, 

Macedo destaca que o autor passa a questionar também o papel desse sujeito 

em ato, recusando-se a aceitar um sujeito contrário a sua inserção social ou um 

sujeito assujeitado. Ele afirma que “Bakhtin acredita num sujeito que, sendo um 

eu para-si, condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu 

para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano relacional 

responsável/responsível, que lhe dá sentido” (MACEDO, 2011, p. 46). 

Essa condição do sujeito, a sua participação, a sua responsabilidade, o 

seu envolvimento, a sua tomada de decisões é situação sine qua non para a 

filosofia do ato defendida por Bakhtin. Para Macedo (2011, p. 47), “essa é uma 

filosofia que pode ser reconfigurada como uma filosofia curricular 

fundamentalmente moral, pois, para Bakhtin, o ato está na base do Ser, tem 

nome próprio e datas particulares da vida”. E acrescenta: 
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É desta forma que filosoficamente nos inspiramos para 
conceber a ideia de atos de currículo, com nosso interesse pela 
sua radical processualidade e pela sua implicação ético-política 
[...]. Além disso, a valoração do ato de currículo passa, a nosso 
ver, pelo que Bakhtin denomina de 
responsabilidade/participatividade (ibid., p. 47).   

     
A visão mecanicista e tradicional de currículo o separou dos sujeitos e do 

processo de formação, divulgando a falsa ideia de que são momentos distintos e 

apostando numa formação fragmentada e exterodeterminada para 

instrumentalização dos sujeitos. Olhar para o currículo, a partir dos atos de 

currículo, nos permite perceber o processo formativo em vários ângulos 

diferentes, além do foco no sujeito e no contexto sócio-histórico, o currículo 

passa a ser um dispositivo para a formação, sendo impossível conceber um sem 

o outro. 

 

A potência práxica do conceito de atos de currículo vinculado à 

formação é, ao mesmo tempo, uma maneira de resolução 
epistemológica para compreendermos a relação profundamente 
implicada entre currículo e formação, bem como um modo de 
empoderar o processo de democratização do currículo, como 
uma experiência que pode ser singularizada e como um bem 
comum socialmente referenciado (MACEDO, 2010, p. 35, grifos do 
autor). 

 

 Como já citamos anteriormente, entendemos que para conhecer o 

currículo do Curso de Licenciatura em Matemática da UESB, no Campus de 

Jequié, não bastaria apenas a análise dos documentos oficiais, pois queremos 

entender quem são os atores sociais envolvidos, suas concepções e a implicação 

dos seus atos na formação do professor de matemática. Por isso, a próxima 

seção nos leva à reflexão da construção histórica do conceito de currículo de 

matemática, a partir dos atos dos atores/autores envolvidos e, assim, 

poderemos compreender as influências nos atuais conceitos.  
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3. EXPERIÊNCIAS CURRICULARES PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA: ITINERÂNCIA DA CONSTRUÇÃO 
HISTÓRICA DO CONCEITO DE CURRÍCULO DE 
MATEMÁTICA 

 

 
Há muito tempo, muito tempo... Para saber 
quantas ovelhas tinha, um pastor separava 
uma pedrinha para cada ovelha, quando as 
soltava para pastar. Ao recolher os rebanhos, 
retirava uma pedrinha do saco para cada 
ovelha que encontrava. Cada pedrinha 
retirada correspondia a uma ovelha. E foi 
assim, comparando quantidades, que o ser 
humano aprendeu a contar. 
 
Texto extraído do livro didático A 
Conquista da Matemática, de José Ruy 
Giovanni Jr. e Benedito Castrucci. 

 
 

 

Ao longo da história da escolarização em nosso país, o conhecimento 

matemático sempre foi visto como muito importante e necessário. Influenciado 

por uma epistemologia apriorista, saber matemática é visto como um privilégio 

para poucos e não saber matemática justifica, muitas vezes, uma retenção de 

todo um ano escolar, mesmo durante a infância.  

Os estudos do campo da matemática afirmam que historicamente ela 

constitui-se conhecimento autorizado e valorizado para uma prática escolar de 

classificação e de seleção. São muitas as tensões e os conflitos que envolvem as 

discussões do currículo dos cursos de formação de professores de matemática e 

o conhecimento de como se deu historicamente a construção do conceito de 

currículo na matemática. 

Poucos são os trabalhos da área da matemática que se propõem a discutir 

as questões curriculares. Podemos destacar alguns grupos importantes no Brasil 

que realizam pesquisas na área da Educação Matemática, trazendo 

contribuições significativas para as discussões em torno do ensino de 

matemática, da formação do professor de matemática e, consequentemente, dos 

currículos dos cursos de matemática, dentre os quais: Prof. Dr. Wagner 
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Rodrigues Valente, Prof. Dr. Dario Fiorentini, Prof. Dr. Ubiratam D’Ámbrósio, 

Profª. Drª. Célia Maria Carolino Pires, entre outros. 

Mais uma vez, trazemos a construção do conceito de currículo dentro de 

um contexto histórico, mais especificamente do currículo dos cursos de 

matemática, como ponto de partida, para refletirmos e entendermos o atual 

conceito de currículo que fundamenta as práticas dos professores de 

matemática atualmente. Para isso, apresentamos, neste capítulo, reflexões das 

reformas curriculares já vivenciadas pelos cursos de matemática, tentando 

identificar os conceitos de currículo e realizando um paralelo com a história do 

campo do currículo tratada na seção anterior.   

Além disso, para estudarmos o currículo, faz-se necessário também 

refletirmos sobre algumas questões a respeito da história da disciplina 

matemática: Como e por que ela se constituiu enquanto disciplina? Quais 

conhecimentos matemáticos foram selecionados e por quê? Quais as opções 

metodológicas e epistemológicas que foram compondo o seu currículo? E quais 

os atores e contextos envolvidos no processo de legitimação desta disciplina?   

  

[...] o currículo está longe de ser uma unidade construída 
desapaixonadamente e, é, de facto, um terreno de grande 
contestação, fragmentação e mudança. A disciplina escolar é 
construída social e politicamente e os actores envolvidos 
empregam uma gama de recursos ideológicos e materiais para 
levarem a cabo as suas missões individuais e colectivas  
(GOODSON, 1997, p. 27). 

  
É preciso começar a olhar para a disciplina como um bloco num 
mosaico cuidadosamente construído durante os quatrocentos 
anos (ou mais) que demorou a delinear os sistemas educativos 
estatais. Só aí poderemos começar a entender o papel da 
disciplina escolar no que diz respeito a objectivos sociais mais 
amplos: objectivos esses que muitas vezes se relacionam 
intimamente com os misteriosos mecanismos de estabilidade e 
persistência na sociedade (ibid., p. 31-32). 

 

Conforme citado no capítulo anterior, entendemos o currículo como uma 

construção social (GOODSON, 1997), que sofre modificações a partir da ação 

dos autores e atores envolvidos, dentro de um determinado contexto. Falamos 

também que, baseado numa visão positivista, o currículo foi fragmentado, 
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dando lugar à lógica disciplinar. Como a presente pesquisa tem como campo 

empírico o currículo de um curso de licenciatura em matemática, entendemos 

que o estudo da história de como a Matemática se constitui é um ponto 

fundamental para entendermos as concepções que envolvem as práticas atuais 

dos docentes envolvidos.  

 

3.1 E o homem precisou da matemática  

  

Segundo os estudos do professor Wagner Rodrigues Valente (1999), a 

primeira vez que se ministrou, no Brasil, aula sobre conhecimentos matemáticos 

foi no período de 1738 a 1765.  O professor José Fernandes Pinto Alpoim, 

trazido de Portugal, ministrava a Aula de Fortificações, no curso de Aula de 

Artilharia e Fortificações, preparando militares para defender a colônia. Apesar 

de não existir nenhuma discussão com relação ao currículo deste curso, os 

estudos de Valente relatam que o referido professor montou o curso retirando 

da guerra e da necessidade de proteção, o sentido e as inspirações. Uma de suas 

tarefas era, a partir da geometria, ensinar como é possível calcular o número de 

balas de canhão que um determinado lugar pode conter. Ou ainda, a vista de 

uma pilha de balas de canhão, saber quantas balas tinha na pilha.  

 

Figura 1 – Material Didático do Professor Alpoim (1738) 
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Já em 1827, segundo o professor Valente (1999), são criados os primeiros 

cursos jurídicos no Brasil, com a finalidade de atender aos filhos da elite 

brasileira. Nesta ocasião, a geometria entra como um dos conhecimentos 

avaliados nos exames para ingresso nos referidos cursos. Assim, o 

conhecimento matemático era considerado como conteúdo de caráter técnico-

instrumental, servindo ao comércio e à formação militar, encaixando-se na 

categoria de saber de cultura geral. Neste momento, surgem as aulas de 

matemática nos cursos preparatórios para os exames de ingresso nos 

bacharelados. 

Posteriormente, seguindo a linha traçada pelo professor Valente (1999), 

cria-se o Colégio Pedro II, com o objetivo de oferecer uma formação sólida que 

preparava o homem para o ingresso no ensino superior. Como os exames 

consistiam em provas orais e escritas, o objetivo das aulas seria fazer com que 

seus alunos fixassem os pontos selecionados pela faculdade. Neste contexto e 

nesta perspectiva, o currículo do curso de matemática permaneceu e 

consolidou-se por cem anos. Foi apenas em 1930 que o professor de matemática 

passou a ter uma atuação diferente, já que os cursos preparatórios foram 

extintos e foi implantado o sistema seriado de ensino no Brasil.  

Vale relembrarmos que, no contexto histórico relatado acima, havia uma 

grande influência norte-americana no incentivo aos investimentos nos 

currículos de Ciências, Física, Química e Matemática das escolas, como 

alternativa para a promoção do desenvolvimento econômico, conforme já 

discutimos na seção anterior. Em paralelo, surgiu o movimento da Educação 

Matemática, uma nova área de pesquisa que, segundo D’Ambrósio (2010), 

baseou-se nas ideias defendidas por John Dewey em seu livro Psicologia do 

Número (1895) que, por sua vez, propôs uma reação contra o formalismo e uma 

relação não tensa, mas cooperativa, entre aluno e professor e uma integração 

entre todas as disciplinas. 

Nos estudos de D’Ambrósio, a preocupação com o ensino da matemática 

mobilizou muitos matemáticos de renome, principalmente os preocupados com 

a educação dos seus filhos. Todavia, ele também destaca que, discutir o ensino 
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da matemática pelo viés da educação, gerou e ainda gera inúmeras tensões e 

conflitos. 

 

A denominação pedagógica ainda corrente na transição do 
século XIX para o século XX, incomoda os matemáticos 
preocupados com um ensino mais eficiente da matemática. 
Emerge o que viria a ser identificado como uma disciplina, a 
Educação Matemática. Mas sempre com restrições, e mesmo 
desrespeito, à pedagogia (D’AMBRÓSIO, 2010, p. 12). 

 

Ele cita que, em 1901, numa reunião da British Association, em Glasgow, o 

cientista John Perry questionou que, ao se adotar o método de ensino elementar, 

por exemplo, apenas um jovem entre mil que gosta de raciocínio abstrato, 

ficaria satisfeito e contemplado, mas também seria importante que os demais 

não fossem prejudicados. Outro aspecto que Perry discutiu na ocasião foi o de o 

matemático decidir que assuntos devem ser ensinados nas escolas para os 

cientistas e os engenheiros, e que é ele mesmo, o matemático, que fornece os 

professores para esse ensino. 

D´Ambrósio pontua que a consolidação da Educação Matemática, como 

uma subárea da matemática e da educação, de natureza interdisciplinar, se dá 

com a fundação, durante o Congresso Internacional de Matemáticos, realizado 

em Roma, em 1908 da Comissão Internacional de Instrução Matemática, 

conhecida pelas siglas IMUK/ICMI, sob a liderança de Felix Klein, matemático 

alemão que publicou, em 1908, o livro Matemática Elementar de um Ponto de Vista 

Avançado. Neste livro, Klein defende uma apresentação nas escolas que se atêm 

mais em bases psicológicas que sistemática. 

A partir daí, inúmeros grupos de pesquisa no mundo inteiro começaram 

a se formar e se aprofundar nas pesquisas do ensino da matemática na 

perspectiva da educação, contribuindo na formação de educadores matemáticos 

que, conforme Fiorentini (2007), difere muito do matemático. Ele defende que,  

o matemático, tende a conceber a matemática como um fim em 
si mesmo e, quando requerido a atuar na formação de 
professores de matemática, tende a promover uma educação 
para a matemática priorizando os conteúdos formais dela e 
uma prática voltada à formação de novos pesquisadores em 
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matemática. O educador matemático, em contrapartida, tende a 
conceber a matemática como um meio instrumento importante 
à formação intelectual e social de crianças, jovens e adultos e 
também do professor de matemática do ensino fundamental e 
médio, por isso, tenta promover uma educação pela matemática 

(ibid., p. 3, grifos do autor). 

 

 Essas diferenças entre a Matemática e a Educação Matemática ficam 

claras entre as pesquisas e os seus grupos, que possuem objetos distintos de 

estudos, com problemáticas específicas e questões investigativas próprias. 

Quando se discute sobre a Educação Matemática, há os que defendem que a 

Educação Matemática deveria ser uma subárea da educação, outros defendem 

que seja subárea da Matemática e outros que defendem uma independência 

enquanto área. Talvez seja por isso que os poucos estudos sobre os currículos 

dos cursos de licenciatura em matemática têm sido desenvolvidos por 

educadores matemáticos e o maior objetivo é defender que os cursos de 

formação de professores não tenham currículos elaborados e conduzidos por 

bacharéis. 

 

3.2 O nascimento da disciplina Matemática 

 

Retomando a itinerância histórica da construção do conceito de currículo 

de matemática, em 1930, a educação vive o movimento conhecido como Escola 

Nova, no qual educadores militantes, influenciados pelas ideias de John Dewey, 

resistiam ao modelo de escola reprodutivista e excludente. Em seus discursos 

havia uma tonalidade crítica, contestadora e revolucionária, defendiam uma 

educação que primasse pelos interesses dos alunos, que partisse da experiência, 

do contexto e das especificidades de cada um, uma educação que tinha a 

liberdade como um dos seus princípios.  

É neste contexto que, segundo Valente (1999), os educadores 

matemáticos delimitam o nascimento da disciplina Matemática no Brasil, 

destacando dois marcos importantes na construção do currículo desta 

disciplina: a chamada Reforma Francisco Campos, em 1931 e a reforma Gustavo 
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Capanema, em 1942, ambas no período do Governo do então presidente Getúlio 

Vargas, por seus ministros da educação nomeados nos respectivos períodos. 

Estas duas reformas mobilizaram os atores/autores envolvidos no ensino 

dos conhecimentos do campo da matemática para discutirem e decidirem sobre 

os novos desafios. Com a extinção dos cursos preparatórios e a implantação do 

sistema seriado de ensino, precisava-se debater sobre os conteúdos a serem 

ensinados e as metodologias a serem adotadas, visto que não mais trabalhariam 

com as apostilas traduzidas nem com a resolução de questões dos exames 

admissionais.  

Na primeira, a Reforma Francisco Campos, o educador brasileiro 

Euclides Roxo teve papel importante, ao propor a unificação dos campos 

matemáticos – Álgebra, Aritmética e Geometria – numa única disciplina, a 

Matemática, com a finalidade de abordá-los de forma articulada e inter-

relacionada, uma vez que cada um deles era estudado como disciplina 

independente.  

Analisando a partir dos debates que realizamos atualmente no campo do 

currículo sobre a fragmentação do conhecimento, eu diria que esta foi uma 

proposta audaciosa para a época. Segundo os estudos de Valente (1999), muitos 

materiais didáticos foram produzidos, mas a grande questão pairava no 

discurso dos professores: como unificar conhecimentos que até então eram 

trabalhados de forma isolados? Ouso pensar que além desta grande dúvida do 

como fazer havia outras: Por quê? Para quê? Qual o sentido?  

Em meio a este debate acirrado, os professores, em seus atos curriculares, 

passaram a adotar, de acordo com Valente (1999), uma metodologia que reunia 

a Álgebra, a Aritmética e a Matemática, mas não uma que as fundiria. Ao invés 

de unificarem estes conhecimentos, organizavam suas aulas dividindo um dia 

da semana para cada uma. Esta realidade foi a que prevaleceu durante os anos 

seguintes, sendo legitimada em 1942, na conhecida Reforma Gustavo 

Capanema, na qual a maioria das decisões tomadas na reforma anterior não se 

manteve o que, para Pires (2007), revela que as decisões curriculares no Brasil 

foram, historicamente, marcadas por procedimentos bastante questionáveis, 
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influenciados por questões políticas ou influências de poder de alguns grupos 

ou mesmo de pessoas.   

Um procedimento que iniciou na Reforma Francisco Campos e 

prosseguiu na Reforma Gustavo Capanema foram os Exames de Admissão ao 

Ginásio, que todos os alunos da escola primária eram submetidos para a 

entrada no segmento seguinte. Segundo Valente (2010), o objetivo dos exames 

era verificar o desempenho dos alunos para o ingresso no Ginásio, selecionado 

os “mais preparados” e, consequentemente, garantindo o padrão de qualidade 

legitimado naquele período para a educação do país. 

                     
 

Figura 2 – Capa do livro Programa de Admissão (1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que, mais uma vez, o currículo estava condicionado a servir a 

esses exames admissionais, assim, os conteúdos selecionados para o currículo 

da escola primária correspondia a atender às expectativas dos referidos exames, 

bem como a metodologia do professor e, consequentemente, a sua formação 

que, na ocasião, acontecia nas Faculdades de Filosofia. Além disso, não 

podemos esquecer que este currículo também era recheado de toda influência 
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sociopolítica da Era Vargas, na qual os atos curriculares estavam diretamente 

direcionados ao controle social. 

Segundo Valente (2010), esta dinâmica curricular permaneceu até a 

década de 70 e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB nº 5692 de 

1971, os exames admissionais são extintos com o objetivo de democratizar o 

acesso ao ensino secundário, em nome do novo momento sociopolítico que o 

país estava vivendo, no qual o currículo escolar deveria ter a ciência e a técnica 

como prioridades. É neste contexto de crise social e ideológica, que o currículo 

dos cursos de matemática passa por outra reforma conhecida como o 

Movimento da Matemática Moderna (MMM). 

 

3.3 Movimento da Matemática Moderna 

 

A reforma curricular, conhecida mundialmente como o Movimento da 

Matemática Moderna, pode ser considerada o maior exemplo para a análise do 

poder e da força dos atos de currículo dos professores e profissionais 

envolvidos com o ensino de matemática. Conforme já discutimos na seção 

anterior, com o lançamento do Sputnik pelos russos, em 1957, o currículo escolar 

viveu um bombardeio de interferências em busca da instrumentalização da 

população para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Este foi um 

momento histórico marcante para o campo do currículo, provocando inúmeros 

debates e mobilizações em torno do papel que cada membro da comunidade 

escolar representava. 

Como o conhecimento matemático sempre esteve vinculado a uma 

relação de status intelectual, de decisões lógicas e de certa ascensão econômica, 

este momento de efervescência atingiu pontos críticos de ebulição nos debates 

em torno do currículo de matemática. Matemáticos foram pressionados a 

debaterem a necessidade de uma mudança urgente e drástica no ensino de 

matemática oferecido nos grupos escolares, inclusive uma avaliação nos 

currículos que estavam em vigor.  

Segundo Pires (2000), um momento decisivo foi num colóquio 

organizado pela Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE), em 
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Royaumont, em 1959, no qual o prestigioso matemático Jean Dieudonné, líder 

do grupo de pesquisa Bourbaki, faz na sua fala um brado “À bas Euclide”, 

referindo-se à proposta de geometria euclidiana, classificando-a simbolicamente 

como Matemática Clássica, delimitando, assim, o início do movimento que viria 

a ser identificado como Matemática Moderna. 

         Para D´Ambrósio (2004), a expressão “Abaixo Euclides” de Dieudonné foi 

mal interpretada por muitos como uma sugestão de abolir a geometria dos 

programas escolares, mas a intenção dele era destacar que os métodos de tratar 

a geometria baseados nos Elementos de Euclides não respondiam mais à 

evolução da matemática e era preciso reforçar a proposta de modernização da 

matemática escolar, apresentando as propostas estudadas por seu grupo de 

pesquisa, desde a década de 30. 

 O fato é que, após este Colóquio, as propostas de reformulação do 

currículo de Matemática passaram a ser pauta de discussão em vários países, 

mas o mais interessante é analisarmos os atos de currículos de cada país, 

levando-os a caminhos e decisões diferentes: uns esforçaram-se para aplicarem 

os princípios propostos pela MMM e outros se colocaram na posição de 

contrários ao referido movimento, discutindo outras possíveis propostas. 

 No caso do Brasil, segundo os estudos de Pires (2000), o MMM chega 

através dos matemáticos brasileiros, Lafayette de Moraes e Osvaldo Sangiorgi, 

que participaram do School Mathematics Study Group (SMSG), no qual 

pesquisadores de várias nacionalidades estudaram e discutiram as questões 

envolvendo uma nova proposta curricular para o ensino de matemática. Já no 

Brasil, fundam o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática (GEEM), em 1961, 

e passam a promover os Congressos Brasileiros do Ensino de Matemática em 

vários estados, divulgando a Matemática Moderna no Brasil. 

 O professor Valente (2008) declara que os professores de matemática 

brasileiros foram surpreendidos com as notícias na TV, jornais e nas conversas 

entre colegas, sobre uma nova matemática, a matemática moderna. Segundo 

ele, a Folha de São Paulo, no dia 12 de julho de 1963, trouxe estampado na 

primeira página a foto de uma sala de aula com os dizeres: “Professores 

secundários voltam novamente às carteiras para revolucionar o ensino da 
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matemática com 50 anos de atraso entre nós”. E ainda destaca que treinamentos 

começaram a serem oferecidos, enfatizando que era preciso esquecer tudo o que 

se sabia antes e aprender novamente o que irá ensinar. 

 Valente (2008) resume os três principais aspectos da referida reforma: o 

primeiro seria a preocupação com a mudança nos conteúdos, unificando 

conhecimentos matemáticos, inserindo as teorias dos conjuntos, proposta do 

grupo de pesquisa Bourbaki. O segundo aspecto seria a preocupação em 

compatibilizar os currículos de Matemática com os trabalhos de Jean Piaget, 

que continham uma descrição dos processos de aprendizagem muito próximas 

das estruturas bourbakistas. O terceiro aspecto seria a preocupação dos 

métodos de ensino favorecendo as abordagens centradas no aluno.   

  

Figura 3 – Manual para os professores escrito por Osvaldo Sangiorgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões principais, ao analisarmos as mudanças curriculares neste 

período, são: como os atores sociais envolvidos apropriaram-se destas 

mudanças? Qual a visão dos professores, alunos, pais, funcionários? Como estes 

atores/autores fizeram este currículo proposto?  
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 Conforme D´Ambrósio (2004), este foi um momento em que floresce o 

desenvolvimento curricular, com a influência de psicólogos como Jean Piaget, 

Robert M. Gagné e Jerome Bruner, B. F. Skinner, que deram a base teórica de 

aprendizagem de suporte para as propostas. Europeus como Georges Papy, 

Zoltan Dienes e Caleb Gattegno tornaram-se conhecidos em todo o mundo. 

Todavia, e os professores, como contribuíram? E as suas concepções 

epistemológicas foram realmente trocadas? 

 De acordo com Pires (2007), não houve uma compreensão real da 

proposta pelos professores, como também não houve compreensão das críticas 

em relação à proposta: 

 

Do mesmo modo que não houve preparação adequada para a 
entrada dos professores no Movimento da Matemática 
Moderna, também não houve discussão suficiente para que 
pudessem entender o que estava sendo criticado no trabalho 
com os conjuntos ou os prejuízos acarretados pelo excesso de 
algebrismo, ou abandono da geometria, ou da falta de vínculos 
com o cotidiano, críticas essas que foram importantes para a 
elaboração das propostas que orientaram os currículos nas 
décadas de 1980 e 1990 (PIRES, 2007, p. 4). 
  

  

 Vários manuais foram elaborados, Guias Curriculares, cursos de 

aperfeiçoamento foram oferecidos, mas o MMM não conseguiu se sustentar, 

nem prosseguir. Apesar de várias reflexões interessantes e das escolas que 

conseguiram implantar algumas propostas, Pires (2007) destaca que o professor 

de matemática não conseguiu romper com as crenças epistemológicas de que se 

aprende matemática pelo treino repetitivo, pela cópia dos exercícios, pela 

memorização ou mesmo a visão apriorista de que saber matemática é um dom. 

No entanto, assim como todo movimento, várias reflexões foram possíveis ao 

ensino da matemática a partir das críticas ao MMM, principalmente a 

preocupação com o currículo e o processo de formação do professor. 
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3.4 Experiências atuais 

 

 Os atos de currículo frente às propostas ao Movimento da Matemática 

Moderna aconteceram de diversas formas, em vários países, inclusive 

proporcionando pesquisas que buscam estudar as implicações deste movimento 

no ensino de matemática. No Brasil, vários educadores matemáticos 

debruçaram-se na pesquisa sobre os fenômenos que envolveram estas 

propostas e outros buscaram estudar novas propostas que ressignificassem o 

ensino de matemática. Podemos destacar, como exemplo, os estudos da 

professora Dr. Célia Maria Carolino Pires, que discute uma proposta de 

currículo em rede, na tentativa de superar a linearidade tão enraizada nas 

propostas curriculares de matemática. 

 Outra pesquisa que gostaríamos de destacar é a do Educador 

Matemático, com o professor Dr. Ubiratan D´Ambrósio, que defende a teoria da 

Etnomatemática, como um novo olhar para o ensino da matemática, levando 

em consideração as questões do ambiente social, econômico, político e cultural 

do aluno. A partir destes estudos, inúmeras pesquisas têm sido realizadas na 

busca da contextualização e da escuta sensível aos atores silenciados na relação 

com uma matemática fria, distante e cheia de verdades absolutas. 

 Outro estudo é o da Didática da Matemática, apresentado pelo professor 

Dr. Luiz Carlos Pais, que realiza uma análise dos fundamentos de uma 

tendência que também ficou bem conhecida no Brasil como a “Didática 

Francesa”, na qual Educadores Matemáticos Franceses desenvolveram um 

modo próprio de ver o ensino da matemática a partir das concepções dos 

alunos. Os brasileiros adaptaram uma versão desta proposta e traz ao debate 

conceitos como a transposição didática, obstáculos epistemológicos e didáticos, 

contrato didático, engenharia didática entre outros. 

 Além destes estudos destacados ainda encontramos, no movimento da 

Educação Matemática, a defesa de algumas tendências teórico-metodológicas 

que, segundo o professor Iran Abreu Mendes (2008), representam opções 

norteadoras para o ensino da matemática, como o uso de materiais concretos e 

jogos, a Resolução de Problemas como estratégia metodológica, a Modelagem 
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Matemática e a representação do pensamento matemático, a História da 

Matemática como estratégia de ensino e o uso de computadores e calculadoras 

no ensino da matemática. 

 Após realizar o percurso histórico da construção do conceito de currículo 

para os cursos de matemática e apresentar as discussões mais recentes com 

relação ao ensino da matemática, tenho a sensação que todos os esforços sempre 

estiveram – e ainda estão – voltados para as questões metodológicas. A 

formação do professor de matemática, por exemplo, só foi pauta de discussão a 

partir da década de 80, após a efervescência causada pelo MMM e das 

discussões em torno da necessidade de mudanças nos currículos.  

 Segundo Fiorentini (2007), a promulgação da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 9394 em 1996, a divulgação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) com propostas para reformas curriculares e a elaboração do 

Plano Nacional de Educação (PNE), em 2001, no qual impôs a exigência de 

formação em nível superior a todos os professores para atuar na Educação 

Básica, foram as estratégias promovidas pelo poder público que mudaram o 

cenário da formação do professor de matemática e impulsionaram novas 

discussões sobre as questões curriculares.  

Além disso, as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

apresentando as diretrizes para os currículos, inclusive para os currículos dos 

Cursos de Licenciatura em Matemática, representam novos olhares e 

pressupostos para serem discutidos, principalmente quando pensamos na 

formação dos futuros professores. É neste contexto que a presente pesquisa 

pretende refletir, a partir dos atos curriculares dos professores do Curso de 

Licenciatura em Matemática da UESB, no campus de Jequié, as suas concepções 

de currículo e os possíveis dispositivos formativos. 

Na seção seguinte, apresentamos e justificamos os pressupostos teóricos- 

metodológicos que fundamentam a nossa pesquisa, além de descrever o cenário 

pesquisado, os caminhos na construção dos dados e os fundamentos para o 

processo de análise. 
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4. O CAMINHAR METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

 
Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele 
conduz somente até onde os outros foram. 

Alexandre Graham Bell 

 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar o itinerário 

metodológico desta pesquisa, que lança mão de uma metodologia numa 

abordagem qualitativa, dentro de uma perspectiva fenomenológica. A pesquisa 

desenvolvida foi do tipo etnográfico, assumindo, desde o início, a interação e o 

envolvimento com a ambiência da pesquisa como pressuposto. Nesse sentido, 

optamos pela análise de conteúdo de base hermenêutica, na tentativa de 

“entender os entendimentos” (GEERTZ, 1997). 

O campo empírico desta pesquisa foi o curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de 

Jequié. Atualmente, o curso conta com 23 docentes atuando e 156 discentes 

ativos. Seu currículo já passou por três reformulações desde a sua implantação e 

está em discussão para uma nova reformulação curricular há mais de seis anos. 

Pensar sobre as concepções de currículo que permeiam o curso de 

licenciatura em matemática, a partir do entendimento de que um conceito “é 

um dispositivo que faz pensar, que permite, de novo, pensar” (DELEUZE apud 

GALO, 2008, p. 43) e, assumindo o conceito de currículo como uma invenção de 

tradição (GOODSON 2008), nos levou a refletir em como conduzir uma 

pesquisa sobre currículo tendo os seus atores e seus atos como foco principal. 

Por isso, a escolha dos pressupostos teóricos para a metodologia subjaz 

nossas intenções e propósitos, desvelando e questionando, a pretensa 

neutralidade na/da produção do conhecimento científico. Assim, sabemos que 

esta pesquisa não será neutra ou objetiva. Logo, justificamos que as relações 

humanas são subjetivas por natureza, são permeadas por contradições, 

interesses, desejos, formas de conceber e se relacionar com o mundo e com as 

outras pessoas. 
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Macedo (2006, p. 85) define a pesquisa de inspiração qualitativa como 

certa “aventura pensada”, que demanda constantes retomadas e é nesse 

“espírito” que optamos pelo enfrentamento da quebra de paradigmas nas 

pesquisas da área do ensino de ciências e matemática, na qual ainda 

encontramos pesquisadores que relutam em aceitar este tipo de abordagem 

metodológica, principalmente em se tratando da pesquisa do tipo etnográfico.  

Corroborando com Marie-Christine Josso (2004), toda formação é 

experiencial, por isso, precisava de uma metodologia que não me obrigasse 

uma posição de neutralidade, nem me colocasse como aquele pesquisador que 

colhe e analisa dados, mas sim aquele que reflete, interage e contribui. Como 

afirma o professor Álamo Pimentel (2009, p. 128) “identificações com as 

dimensões das experiências pessoais e das experiências da pesquisa, supõem a 

busca da reflexão sobre a autenticidade epistemológica, das relações entre 

experiência, pertencimento e legitimidade do vivido”. 

Assim, este meu lugar enquanto pesquisadora também foi um ponto 

muito importante no momento desta escolha, pois sei que sou fruto da minha 

itinerância formativa, na qual vivi várias idas e vindas durante a construção, 

desconstrução e reconstrução dos meus conceitos e sabia que precisava me 

despir de todos os preconceitos construídos ao longo da minha formação 

enquanto pedagoga com relação à área da matemática, conforme já citado na 

introdução deste trabalho. 

O pesquisador e o educador matemático Ubiratan D´Ambrósio (2004) 

relata a trajetória da sua área em romper com a visão positivista de pesquisa 

com a prática das pesquisas quantitativas. Segundo ele, o fortalecimento e 

crescimento do movimento da Educação Matemática após a Segunda Guerra 

Mundial, impulsionaram os pesquisadores a se envolverem nas pesquisas 

qualitativas, em busca de respostas diferentes para o desenvolvimento de novas 

propostas curriculares, incluindo um novo olhar na relação do pesquisador e 

pesquisado. Entre os pesquisadores no campo da matemática destacamos a 

professora Maria Aparecida Viggiani Bicudo, que é uma referência enquanto 

pesquisadora fenomenológica na área. Para ela, 
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O mundo real é o mundo percebido. Mas não é um mundo 
subjetivo, nem relativo ao sujeito. É uma realidade concreta, 
porque estruturada na rede dos significados construídos 
histórica e socialmente. Rede que se expande, que se transforma 
conforme a perspectiva pela qual é olhada. Olhada, porém, 

sempre de dentro da própria rede que, em última análise, é o 
mundo real vivido, dando como um círculo existencial 
hermenêutico onde tudo o que se quer é que ele faça sentido. 
Essa é a investigação primeira: o sentido que o mundo faz para 
cada um de nós e para todos ao mesmo tempo, pois são 
inseparáveis e totalizantes (BICUDO, 2010, p. 113). 

  

Marli André (2002, p. 17) argumenta que a pesquisa qualitativa “se 

contrapõe ao esquema quantitativista, defendendo uma visão holística dos 

fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação em 

suas interações e influências recíprocas”. Ela também destaca que esta 

abordagem tem sua origem na fenomenologia, “a concepção idealista-

subjetivista ou fenomenológica de conhecimento que dá origem à abordagem 

qualitativa de pesquisa, na qual também estão presentes as ideias do 

interacionismo simbólico, da etnometodologia e da etnografia” (ibid., p. 18). 

São nestes pressupostos que buscamos os fundamentos para o caminhar 

da pesquisa, entendendo que “para a fenomenologia, a realidade é o 

compreendido, o interpretado e o comunicado” (MACEDO, 2004, p. 47).  

 

Não havendo uma só realidade, mas tantas quantas forem suas 
interpretações e comunicações, a realidade é perspectival. Ao 
colocar-se como tal, a fenomenologia invoca o caráter de 
provisoriedade, mutabilidade e relatividade da verdade, por 
conseguinte, não há absolutidade de qualquer perspectiva 
(ibid., p. 47). 

  
 

O pesquisador precisa debruçar-se sobre a realidade pesquisada para 

que possa melhor captar o conhecimento que se constrói e se estabelece nesta 

relação, que tem sua reconhecida provisoriedade, pois o conhecimento, que não 

é neutro, não se deixa aprisionar; pelo contrário, ele é dinâmico e está em 

constante reformulação. Assim, a nossa opção foi por uma pesquisa do tipo 

etnográfico, que se caracteriza por um contato direto do pesquisador com a 

situação pesquisada.  
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Segundo Marli André (2002, p. 28), a etnografia é um esquema de 

pesquisa desenvolvido na Antropologia e utilizado para o estudo das culturas e 

das sociedades. Os educadores têm desenvolvido pesquisas de caráter 

etnográfico, mas com focos diferentes dos antropólogos e, por isso, a autora 

enfatiza que o que se tem feito é uma adaptação da etnografia à educação, o que 

a leva a concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no 

seu sentido estrito. É baseado nestas afirmações que a presente pesquisa 

propõe-se a trabalhar.  

Para o professor Álamo Pimentel (2010, p. 163), 

 

A pesquisa do tipo etnográfico é movimento. Evoca encontros e 
desencontros. Provoca atrasos e ultrapassagens. Contorna o 
velho e o novo. Implica aproximação e distanciamento entre 
aquilo que os outros dizem e fazem em campo e aquilo que as 
teorias já disseram a respeito do que outros já disseram e 
fizeram enquanto compartilhavam suas comunidades de 
destino com comunidades de pesquisadores.   

 

Esta citação do professor Álamo nos remete ao conceito de currículo 

defendido na nossa pesquisa. Não concebemos estudar currículo apenas pelos 

documentos oficiais, pelas matrizes curriculares ou pela fala de coordenadores 

ou diretores. O currículo é movimento, não são “grades”, o currículo é feito e 

vivido por pessoas, “o currículo tem carne e alma, isto é, é movido 

concretamente por uma visão de homem e de mundo, bem como auto-eco-

organiza-se mediado por estas instâncias” (MACEDO, 2004, p. 258). 

Além disso, estudar currículo a partir dos atos de currículo requer uma 

concepção de pesquisa na qual a voz dos sujeitos são ouvidas e valorizadas, 

extrapolando a visão positivista de pesquisa, que neste caso específico, 

valorizaria mais os documentos oficiais. Como afirma Macedo (2009, p. 82), “os 

atores sociais não são ‘idiotas culturais’, produzem etnométodos, ou seja, modos, 

jeitos, maneiras de compreender e resolver interativamente as questões da vida, 

para todos os fins práticos”.   
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4.1 Construção dos dados 

 

Macedo (2004, p. 49) nos afirma que “da perspectiva fenomenológica, os 

acontecimentos não podem ser considerados como fechados em si, enquanto 

realidades objetivas”. E ainda acrescenta que “fazendo parte da sua própria 

temporalidade, a realidade é uma construção precária, provisória, fenomenal, 

enquanto percepção dos fenômenos percebidos pela consciência” (ibid., p. 49). 

Esta reflexão nos levou à preocupação de como seria o trabalho de 

campo da nossa pesquisa, principalmente ao pensarmos em rigor na pesquisa 

qualitativa. Segundo Macedo (2009, p. 79, grifos do autor), “as epistemologias 

qualitativas, no seu desenvolvimento político-epistemológico, historicamente 

direcionam-se para uma pesquisa outra, para uma ciência outra, para um rigor 

outro”. Ao pensarmos nos procedimentos em campo numa pesquisa do tipo 

etnográfico, o autor nos alerta que não basta instrumentos para coletas de 

dados, mas precisamos de dispositivos para construção dos dados.           

 

O campo é um contexto cultural e político com o qual temos 
que dialogar e negociar a nossa presença. Este momento se 
constitui na complexidade de seres humanos pensando com e 
sobre seres humanos, já nos alertava Lévis-Strauss. Os atores 
sociais não são “idiotas culturais” como nos faz compreender a 
etnometodologia de Garfinkel, nem “práticos inertes”, como 
nos convence a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. São 
sujeitos existenciais, maneiras de compreender a vida e 
solucionar suas problemáticas (ibid., p. 95-96).  

 

O curso de licenciatura em Matemática em questão pertence ao 

Departamento de Química e Exatas. Para o oferecimento de todas as disciplinas 

do currículo prescrito necessita da colaboração de outros departamentos. Por 

isso, ao selecionarmos os sujeitos da pesquisa, optamos por considerar todos os 

docentes envolvidos no curso, mas dividi-los em duas atividades: entrevista 

semiestruturada com cinco docentes selecionados e observação das discussões 

do colegiado sobre a reformulação curricular.  

As entrevistas foram pensadas na perspectiva de um dispositivo 

“poderoso para captar representações, os sentidos construídos pelos sujeitos 
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assumem para o etnopesquisador o caráter da própria realidade, só que do 

ponto de vista de quem descreve” (MACEDO, 2006, p. 103). Por isso, 

selecionamos para as entrevistas docentes representando áreas diferentes: o 

coordenador do colegiado do período, um docente da área de Estatística, um 

docente da área de Educação, um docente da área da Educação Matemática e 

um docente da área da Matemática Pura. Inicialmente, realizamos a entrevista 

com um docente da área de Educação Matemática, em caráter de teste do 

instrumento, mas suas experiências foram tão enriquecedoras que optamos por 

incorporá-la aos dados da pesquisa.   

A identidade dos sujeitos entrevistados foi preservada e por esta razão 

optamos por denominá-los de Docente 1, Docente 2, Docente 3, Docente 4,  

Docente 5 e Docente 6, mas vale destacar que esta sequência não representa a 

ordem descrita no parágrafo anterior. Trataremos os dados de forma aleatória, 

sem nenhum critério de maior ou menor importância. 

No projeto da pesquisa estava previsto a realização da estratégia de 

grupo focal com os membros de uma comissão que foi formada para discutir a 

reforma curricular do curso desde 2006. Contudo, isso não foi possível, visto 

que, primeiro, a maioria dos membros da comissão estavam afastados por 

licenças diversas e, depois, o coordenador do colegiado apresentou outra 

proposta para também ser avaliada. Esta situação gerou no grupo colegiado a 

decisão de colocar a reforma curricular como ponto de pauta de todas as 

reuniões de área, que acontecem quinzenalmente, ampliando as discussões com 

todos os professores.  

Diante deste fato, solicitamos em plenária a autorização para 

observarmos as discussões nas reuniões do colegiado. Como se trata de uma 

pesquisa que tem como objetivo a análise das concepções de currículo de um 

determinado grupo, esta “nova” realidade representou uma grande 

oportunidade de ampliar o acesso às narrativas das experiências. 

Porém, o primeiro dispositivo a ser utilizado foi à construção do diário 

de campo, importante ferramenta numa pesquisa do tipo etnográfico. Como 

defende Macedo (2004, p. 196), 
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[...] ao construir o seu diário de campo, o pesquisador reafirma 
definitivamente seu status de ator/autor, entra, por 
consequência, numa elaboração e numa construção do sujeito e 
do objeto, bem como passa por um trabalho elabortativo sobre 
aquilo que nos constituiu tanto em nível do imaginário quanto 
do real. Portanto, ao narrar despojada e minuciosamente seu 
vivido de pesquisador, o sujeito se performa também, daí a 
pertinência formativa do diário de campo, que, aliás, em alguns 
centros formadores, tomam feições que transcendem a 
pesquisa, transforma-se num instrumento generalizado de 
auto-formação.  

 

 Iniciei a construção do meu diário de pesquisa mesmo antes de ir a 

campo, retratando as minhas construções e desconstruções no cumprimento 

dos créditos teóricos, nos encontros de orientação, nas decisões para o 

fechamento do projeto, nos conflitos e transgressões ao expor as minhas ideias, 

além dos sentimentos vividos durante este processo formativo. Ao iniciar o 

trabalho de campo, o diário se transformou realmente numa ferramenta de 

autoformação, pois, no decorrer dos registros, comecei a pensar no meu lugar 

de pesquisadora, nos meus conceitos e preconceitos, no lugar do outro, na 

função da escuta, na função do silêncio e muitos outros pontos. 

Outro dispositivo importante na construção dos dados foi o 

levantamento e a análise dos documentos consultados: o Projeto de 

Implantação do Curso de Licenciatura em Matemática com enfoque em 

Informática (UESB – Campus Jequié, 2000), o Processo de Reconhecimento do 

Curso de Licenciatura em Matemática com enfoque em Informática (UESB – 

Campus Jequié, 2003), as matrizes curriculares, o Projeto Pedagógico do Curso 

de Licenciatura em Matemática com enfoque em Informática (UESB – Campus 

Jequié, 2011), as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Licenciatura em Matemática, os Pareceres do Conselho Nacional de Educação, 

entre outros. 

Estes referenciais e dispositivos me oportunizaram a tentativa de uma 

percepção mais ampla e contextualizada dos atos dos atores sociais envolvidos 

na pesquisa, contribuindo para a interpretação das narrativas, dos conceitos de 
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currículo dos docentes e das suas implicações na formação dos futuros 

professores de matemática da educação básica.    

  

4.2 Fundamentos da interpretação dos dados construídos 

 

Para a interpretação dos dados construídos, buscamos a análise de 

conteúdo de base hermenêutica por ser um recurso metodológico 

interpretacionista que visa estudar a comunicação entre os atores sociais, numa 

prática fenomenológica do conhecimento. Macedo (2004, p. 210) postula que o 

pesquisador numa etnometodologia precisa tentar analisar as mensagens além 

do que fica expresso e afirma que “trata-se de descobrir o sentido velado, em 

opacidade, das palavras, das frases e das imagens que constituem o material 

analisado” e aponta a hermenêutica como uma postura e ao mesmo tempo um 

recurso metodológico, como um dispositivo interpretativo das itinerâncias, das 

experiências, da produção de sentidos e autorias (ibid., p. 74). 

Macedo (2004, p. 74) destaca que, na fenomenologia, a interpretação do 

conhecimento opõe-se ao modo científico da explicação e afirma que “enquanto 

a explicação constitui um modo de conhecimento analítico, procedendo por 

decomposições e reconstruções de conceitos, a compreensão é um modo de 

conhecimento da ordem intuitiva e sintética”. Para o autor, 

 

no conjunto plural desses pensamentos, o leitor, observador ou 
intérprete, é colocado no centro da temática hermenêutica. 
Aparece aqui, com força, a necessidade de compreendermos 
nosso tempo, lugar e cultura, como perspectivas para 
dialogarmos com o texto. A existência é sempre temporal e, 
como tal, nós e o autor somos interpretados dentro de uma 
temporalidade. Parte-se assim, do princípio de que há sempre 
interpretação (ibid., p. 75). 

  
 
Entendemos a necessidade de uma base hermenêutica como dispositivo 

de interpretação que se associa à perspectiva da constituição dos atos de 

currículo, na busca da descoberta de como os professores do grupo pesquisado 

tem feito o currículo e o que o currículo tem feito com estes professores, 
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potencializando as experiências dos atores-autores como narrativas 

interpretativas, instituintes, autorizadas, na dinâmica da gestão curricular. 

O caminho percorrido para a realização de uma análise de conteúdo de 

base hermenêutica é o proposto por Macedo (2004, p. 2010-2012), inspirado nos 

estudos de Bardin (1997), que prevê cinco etapas. A primeira foi uma leitura de 

imersão de todo o material construído, que envolveu os registros no diário de 

campo, as narrativas dos docentes e os documentos oficiais. Através da leitura 

exaustiva do material, exercitamos a busca dos sentidos e possíveis enunciados.   

Na segunda etapa, buscamos a construção das unidades de sentido, 

também numa chamada por Macedo (2004, p. 2011) de “unidades de contexto” 

ou “unidades de significação”. Nesta etapa, buscamos as unidades que 

aparecem numa significação específica no contexto do grupo e/ou individual, 

organizando em nove blocos: concepção de currículo e formação, estrutura 

curricular, dispositivos legais, bases teóricas e ideológicas, reforma curricular, 

matemática pura x educação matemática, lógica disciplinar, silêncio e autorizar-

se. 

A terceira etapa proposta é a fase da reorganização do material em 

noções subsunçoras, que Macedo (2004, p. 2011) define como “uma sorte de 

denominador comum no qual se organiza todo o conjunto de enunciados” e 

acrescenta “a noção subsunçora provém predominantemente do corpus 

analisado, a partir de reagrupamentos sucessivos dos enunciados, baseando-se 

sobre a semelhança dos sentidos emergentes” (ibid., p. 2011). Vejamos o quadro 

de análise interpretativa que foi criado para a organização das “noções 

subsunçoras” sobre as experiências curriculares do grupo: 

 

Quadro 1 – Análise das noções subsunçoras 

Noções subsunçoras Unidades de significação 

Identidade Curricular do Curso - Estrutura curricular; 
- Dispositivos legais; 
- Reformas curriculares. 

Tensões e Transgressões curriculares - Matemática pura x educação matemática; 
- Dispositivos legais; 
- Lógica disciplinar. 

Implicações conceituais  - Bases teóricas; 
- Concepção de currículo e formação. 
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Implicações ideológicas  - Matemática pura x educação matemática; 
- Silêncio; 
- Autorizar-se. 

 

Após esta etapa, chegou-se ao momento da análise interpretativa dos 

conteúdos emergentes, no qual tentamos tecer um conjunto de argumentos na 

busca do aprofundamento da compreensão dos atos de currículo do grupo. Por 

último, nos debruçamos às interpretações conclusivas, apontando os achados e 

ambivalências deste processo. 

Nas seções seguintes apresentamos nosso exercício de interpretação da 

situação estudada, a partir das noções subsunçoras ora apresentadas.       
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5. O CURRÍCULO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA DA UESB EM JEQUIÉ: O PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CURRICULAR 

 

A porta da verdade estava aberta 
Mas só deixava passar 

Meia pessoa de cada vez. 
Assim não era possível atingir toda a verdade 

Porque a meia pessoa que entrava 
Só trazia o perfil de meia verdade. 

E a sua segunda metade  
Voltava igualmente com meios perfis 

E os meios perfis não coincidiam verdade... 
Arrebentaram a porta. 

Derrubaram a porta. 
Chegaram ao lugar luminoso 

Onde a verdade esplendia seus fogos. 
Era dividida em metades 
Diferentes uma da outra. 
Chegou-se a discutir qual  

a  metade mais bela. 
Nenhuma das duas era totalmente bela 

E carecia optar. 
Cada um optou conforme 

Seu capricho, 
sua ilusão, 

sua miopia. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 
Até o momento, busquei apresentar a trajetória histórica da construção 

da concepção de currículo que permeia o processo de formação do professor de 

matemática, tentando realizar um paralelo com os estudos do campo do 

currículo, destacando a ação dos autores/atores envolvidos com seus atos 

curriculares e as suas implicações neste processo. No presente capítulo, 

debruçar-nos-emos a conhecer a proposta curricular construída e vivenciada 

pelo Curso de Licenciatura em Matemática da UESB, campus de Jequié. 

As descrições e reflexões foram realizadas a partir do que foi produzido 

pela comunidade formadora e registradas em seus documentos oficiais, como o 

Projeto de Implantação, o Currículo, o Projeto de Reconhecimento do Curso, o 

Projeto Político Pedagógico, bem como as narrativas dos docentes pesquisados 

e os registros do diário de campo no período de observação. Ademais, 
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utilizamos documentos oficiais produzidos nas instâncias federais como as 

Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura em 

Matemática, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), entre outros. 

A construção desta etapa foi um grande desafio e poderia destacar dois 

motivos: o lidar com as vozes dos sujeitos e com a leitura dos documentos. 

Percebo em mim um estado de tensão constante, diante da responsabilidade de 

lidar com a voz do outro, sem sobrepor a minha própria voz, mas sabendo que 

é impossível eximir-me deste processo.  

Numa postura pretensamente hermenêutica, busquei fazer a leitura dos 

documentos procurando uma compreensão dos contextos e dos objetivos ali 

representados, acreditando ser pertinente a análise dos dispositivos legais e dos 

documentos produzidos pelo grupo, pois representam a legitimação das 

concepções deste grupo. Como afirma Goodson (1997, p. 20), “o currículo 

escrito é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da 

retórica legitimadora das práticas escolares” e ainda destaca “é um conceito 

ilusório e multifacetado. Trata-se, num certo sentido, de um conceito 

“escorregadio”, na medida em que se define, redefine e negocia numa série de 

níveis e de arenas, sendo muito difícil identificar os seus pontos críticos” (ibid., 

p. 20). 

Contudo, como citamos anteriormente, não acreditamos que o currículo 

prescrito representa, por si só, as concepções que envolvem o processo de 

formação proposto pelo grupo, mas é uma etapa importante, que poderá 

viabilizar ou engessar os atos de currículo. 

 

5.1 A Proposta da Licenciatura em Matemática da UESB  

 

O Curso de Licenciatura em Matemática da UESB, no campus de Jequié, 

foi criado em 2000, com a missão de formar professores para atuar na Educação 

Básica, suprindo uma carência das escolas da região. Desde então, o grupo de 

formadores vive a construção de uma identidade curricular, processo este 

recheado de tensões, conflitos e tomadas de decisões. 
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De acordo com os relatos do professor Dr. Jorge Costa do Nascimento, 

docente do curso de licenciatura em Matemática desde a sua implantação e 

orientador desta pesquisa, a UESB implantou inicialmente o curso de 

Licenciatura em Ciências, que abrangia as áreas de Biologia, Química, 

Matemática e Física. Posteriormente, foi desmembrando esta licenciatura 

criando as habilitações em Química e em Biologia no Campus de Jequié que, em 

seguida, dá origem aos Cursos de Licenciatura em Biologia e Licenciatura em 

Química. 

Em 1998, o Colegiado do Curso de Licenciatura em Biologia e o de 

Licenciatura em Química, com o Departamento de Química e Exatas, realizaram 

uma pesquisa nos 25 municípios sob a jurisdição da DIREC 13. A pesquisa tinha 

como objetivo saber as intenções dos 2.746 estudantes que estavam concluindo 

o ensino médio pelos cursos de Biologia, Química, Matemática e Física, tanto a 

licenciatura como o bacharelado. O resultado da tabulação apontou 83% de 

interesse pelos referidos cursos, sendo que 24% dos alunos se interessavam pelo 

curso de Matemática. 

O projeto de implantação do curso também relata que foi realizada uma 

pesquisa junto a DIREC 13 com relação ao número de professores de 

Matemática e a demanda necessária, constatando uma grande carência de 

professores desta área para toda a região. Este dado foi o principal argumento 

para justificar a implantação do Curso de Licenciatura em Matemática com 

Enfoque em Informática. Com relação ao enfoque em informática, segundo 

relato dos docentes atuais, a motivação foi as discussões em torno do uso das 

novas tecnologias na educação. 

Para a elaboração do projeto de implantação, bem como do currículo do 

curso a ser implantado, foi formada uma comissão. A professora Gerusa Soares 

Pinheiro e o professor Ruy Macêdo, que, naquele momento, desempenhava 

função de diretor do Departamento de Química e Exatas, foram os 

coordenadores da referida comissão, que também contou com a colaboração 

dos professores Vanildo Silva Meira e Walter Duarte de Araujo Filho. Além 

disso, foram contratados três professores como consultores, os professores 

Adelmo Ribeiro de Jesus e Marco Antonio Nogueira, da Universidade Federal 



 
 

 
 

67 

da Bahia (UFBA), e o professor Armando Luiz Andrade Peixoto da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

A presença destes consultores representava a probabilidade de uma boa 

proposta para o curso e para o currículo, mas, como todo processo de 

“fabricação” curricular, deixou lacunas e tensões até hoje, como podemos 

perceber na fala de um dos entrevistados: 

 

Eu por mim amassaria esse currículo e jogava fora. Isso eu já 
falo há oito anos. Eu já tive brigas aqui com uma pessoa que 
faleceu, o professor que faleceu foi basicamente quase o 
responsável pela elaboração e convidou um professor amigo 
dele da UFBA que segundo ele ia elaborar esse currículo. Eu 
questionei a ele: “mas esse currículo não é próprio para Jequié”. 
Ele foi bem forte: esse currículo foi criado por um dos melhores 
professores de Salvador, quarenta anos de experiência e 
elencou várias coisas boas do professor que elaborou, ajudou a 
elaborar, mas eu bati na tecla, mas ele mora em Jequié? Não, 
mora em Salvador. Ele conhece a realidade de Jequié? Não, só 
conhece a de Salvador, então meu querido fazer currículo não é 
você pegar um emaranhado de disciplinas, juntar o que o MEC 
exigiu, não é assim. Nós temos que levar em conta o público 
que está aqui, que é o grande público. Isso é importante, nosso 
curso não é como o de odontologia, que todo mundo é de fora, 
tem gente de Jequié, Salvador, de outros estados, nosso curso 
não é assim, nosso curso pega as pessoas aqui da região, por 
enquanto pega muita pouca gente de fora de Jequié (Docente 5). 

 
Esta é uma situação intrigante e representa uma realidade muito comum 

ao cenário educacional, a saber, a nossa dificuldade em pensarmos as nossas 

próprias propostas curriculares. Conforme tratamos na segunda seção, o 

processo de construção de uma proposta curricular sempre esteve, 

historicamente, atrelado à busca (ou espera) de “salvadores” que nos 

mostrariam qual caminho seguir, pois não conseguimos ver a luz ou não nos 

sentimos capazes. Seria fruto da nossa inexperiência democrática, de uma 

insegurança epistêmica ou do conjunto de limitações da nossa formação?   

Conhecer o processo de reconstrução e consolidação da identidade 

curricular deste grupo foi uma experiência muito rica, pois como 

apresentaremos no decorrer das discussões esta é uma tarefa muito difícil, cheia 

de idas e vindas e com a perspectiva de fim nunca alcançável. Como afirma 
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Silva (1995), todo processo de “fabricação” de um currículo não é meramente 

lógico, mas um processo social, no qual convivem lado a lado com fatores 

lógicos, epistemológicos, intelectuais, determinantes menos “nobres” e menos 

“formais”, tais como interesses, rituais, conflitos simbólicos e culturais, 

necessidades de legitimação e de controle, propósitos de dominação e de 

controle.  

Ao fim da elaboração da proposta de implantação, definiu-se como 

missão do curso: ”formar profissionais com sólidos conhecimentos em 

Matemática pura e aplicada, bem como destacar a importância do computador 

como ferramenta tecnológica e facilitadora da relação ensino-aprendizagem na 

educação matemática”, e como objetivo:  

 

Formar um profissional apto a exercer a função de professor do 
ensino fundamental e médio, com um sólido conhecimento em 
Matemática pura e aplicada, uma visão didático-pedagógica 
que auxiliará a ter uma postura de educador melhorando o 
processo de ensino-aprendizagem. 

 
Para isso, a estrutura curricular prevê percentuais de disciplinas na Área 

de Matemática Pura e Aplicada, Área de Educação e na Área de Informática. A 

ideia era que, durante o desenvolvimento do curso, o aluno teria a 

oportunidade de optar prioritariamente por uma destas áreas, a partir das 

disciplinas optativas, dando assim um direcionamento a sua formação. Este 

aspecto da proposta é bem interessante, mas não conseguiu se materializar na 

prática, conforme a fala de um dos entrevistados: 

 

 Veja só, houve uma época, quando na criação do curso, a ideia 
era de que o aluno teria uma formação geral e na parte 
profissionalizante ele poderia optar por três alternativas: ser 
professor de matemática, a área de matemática pura, voltada 
para o mestrado e o doutorado e uma terceira área que seria a 
aplicação em informática. Essa terceira área era meio assim 
nebulosa, você não sabia exatamente o que se pretendia que o 
professor fizesse, ia ser um técnico em informática, alguém do 
sistema de informação, ser um professor com habilidades para 
escrever programas voltados pra ensino. Era muito assim, 
superficial, as pessoas que criaram o curso não deixaram isso 
muito claro pra gente. Quando eu cheguei, o curso já estava 
posto. Bom, o fato é que algumas disciplinas de informática 
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foram introduzidas nesse currículo, mas não são suficientes 
para caracterizar o curso como matemática e disciplina de 
matemática com enfoque em informática, são só duas 
disciplinas da informática, bancos de dados que fica perdida 
dentro do curso e programação que é uma disciplina que o 
aluno já vê nas disciplinas iniciais de INCC, entendeu? Uma 
parte, dependendo do professor que criou o curso (Docente 1). 

  

Enfim, diante dos objetivos definidos, a matriz curricular estabelecida 

para o Curso de Licenciatura em matemática da UESB, no momento da sua 

implantação, ficou a seguinte:  

 

Quadro 2 - Primeira matriz curricular do curso 

Código Disciplina Pré-
requisitos 

CH Créditos* Natureza* 

                                I Semestre 

QE 001 Fundamentos de 
Matemática Elementar I 

_ 60 2–1-0 CM 

QE 002 Fundamentos de 
Matemática Elementar II 

_ 60 2–1-0 CM 

QE 003 Geometria Analítica I _ 60 2 -1-0 CM 

QE 113 Introdução à Ciência da 
Computação 

_ 60 2 -1-0 COB 

CHL 
007 

Psicologia da Educação _ 60 4 -0-0 CM 

CHL 
001 

Português Instrumental _ 75 1-2-0 COB 

                                II Semestre 

QE 005 Álgebra I ----- 60 2-1-0 CM 

QE 007 Cálculo I QE 001 60 2-1-0 CM 

QE 004 Geometria Analítica II QE 003 60 2-1-0 CM 

QE 015 Linguagem e Técnica de 
Programação 

QE 113 60 2-1-0 COB 

CHL 
005 

Estrutura e Funcionamento 
dos Ensinos Fundamental e 
Médio 

----- 60 4-0-0 CM 

CHL 
002 

Introdução à Filosofia ----- 60 4-0-0 CM 

                              III Semestre 

QE 006 Álgebra II QE 005 60 2-1-0 CM 

QE 008 Cálculo II QE 007 60 2-1-0 CM 

QE 013 Álgebra Linear I ----- 60 2-1-0 CM 

QE 016 Matemática Financeira e 
Análise Combinatória 

----- 60 2-1-0 OB 

QE 017 Didática da Matemática ----- 60 4-0-0 CM 

QE 018 Novas Perspectivas no ----- 60 4-0-0 OB 
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Ensino de Matemática 
                              IV Semestre 

QE 416 Estatística Aplicada à 
Educação 

QE 016 60 2-1-0 CM 

QE 009 Cálculo III QE 008 60 2-1-0 CM 

QE 014 Álgebra Linear II QE 013 60 2-1-0 CM 

QE 142 Física Geral I ----- 60 2-1-0 CM 

QE 019 Prática de Ensino de 
Matemática 

QE 017 60 2-1-0 CM 

QE 020 Banco de Dados QE 015 60 2-1-0 OB 
                       V Semestre 

QE 021 História da Matemática ----- 60 4-0-0 COB 

QE 011 Cálculo IV QE 008 60 2-0-0 CM 

QE 022 Fundamentos de Matemática 
Elementar III 

QE 001 e QE 
002 

60 2-1-0 CM 

QE 143 Física Geral II QE 142 60 2-1-0 CM 

QE 024 Estágio Supervisionado no 
Ensino Fundamental 

QE 019 150 1-3-1 CM 

                     VI Semestre 

QE 012 Cálculo V QE 011 60 2-1-0 CM 

QE 023 Fundamentos de 
Matemática Elementar IV 

QE 022 60 2-1-0 CM 

QE 025 Cálculo Numérico QE 008 60 2-1-0 CM 

QE 026 Informática Aplicada ao 
Ensino de Matemática 

----- 60 2-1-0 OB 

QE 027 Análise Matemática I QE 008 60 2-1-0 OB 

 Optativa I ----- 60 2-1-0 OP 
                      VII Semestre 

QE 029 Funções Analíticas ----- 60 2-1-0 OB 

QE 030 Projetos Específicos ----- 60 2-1-0 OB 

QE 031 Estágio Supervisionado no 
Ensino Médio 

QE 019 150 1-3-1 CM 

 Optativa II ----- 60 2-1-0 OP 

 Optativa III ----- 60 2-1-0 OP 
* Créditos: Teóricos/ Práticos/ Estágio 

* Disciplinas do Currículo Mínimo - CM/    Disciplinas Complementares Obrigatórias  -  OB/ Disciplinas 
Complementares Optativas  -  OP 

 

Quadro 3 - Disciplinas optativas 

Códigos Disciplinas 
Pré-

requisitos 
CH 

Crédito
s 

Natureza 

QE010 Álgebra III QE 006 60 2-1-0 OP 

QE 028 Análise Matemática II QE 027 60 2-1-0 OP 

QE 032 Geometria Diferencial QE 009 e 
QE 011 

60 2-1-0 OP 

CHL 432 Currículos e Programas CHL 005 60 2-1-0 OP 

CHL 006 Planejamento de Ens. e 
Avaliação 

QE 017 60 2-1-0 OP 

CHL 004 Relações Interpessoais CHL 007 60 2-1-0 OP 
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QE 033 Introdução à Computação 
Gráfica 

QE 015 60 2-1-0 OP 

QE 034 Redes de Computadores  QE 015 e 
QE 020 

60 2-1-0 OP 

 

A presente proposta curricular foi a desenvolvida no trabalho com a 

primeira turma do curso. Em 2003, o curso inicia um processo de reformulação 

curricular diante das necessidades de ajustes identificadas pelo grupo e por 

conta do processo de reconhecimento que o curso iria se submeter. Desde o 

processo de construção da primeira matriz, o grupo já identificava 

incongruências, mas só foram iniciadas as discussões no reconhecimento do 

curso, como descreve um dos entrevistados:  

 

Mas quando eu cheguei aqui a gente detectou uma série de 
problemas, disciplinas que se interceptavam, outras disciplinas 
que eram para está no final do curso que estavam no início. A 
gente já começou a chamar atenção das pessoas que estavam à 
frente do curso, na época, que era a professora Gerusa, que foi 
uma das pessoas que montaram o curso junto com o professor 
Edson Cardoso. Mais cedo ou mais tarde a gente tinha que 
consertar esses problemas. Bom, a princípio foi deixado para 
isso acontecer depois da formação da primeira turma, porque a 
gente estava formando a primeira turma, reconhecendo o curso. 
Perdão, após a primeira turma não, após o reconhecimento do 
curso. Bom, isso aconteceu dois anos e meio depois que o curso 
começou, após o reconhecimento, criou-se uma comissão para 
estudar esses problemas e sanar esses problemas de interseção 
de disciplinas, pré-requisitos que era necessário e que não tinha, 
outros requisitos que poderiam ser quebrados e que apareciam 
lá no currículo, em fim uma reforma curricular. Eu não lembro 
muito bem, mas isso foi 2003, 2004, foram dois ou três anos 
depois que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui no final de 2002, 
praticamente (Docente 1). 

 
Neste mesmo período, o Brasil vivia um processo intenso de se repensar 

a formação dos seus professores, legitimando dispositivos legais para 

regulamentar mudanças nas propostas vigentes, em busca da melhoria da 

educação. Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9496 de 1999, o Conselho Nacional da Educação/ Conselho Pleno 

vem definindo diretrizes para o processo de formação dos professores. Em 18 

de fevereiro de 2002 publica a Resolução 01 que define as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, curso de licenciatura e de graduação plena. A referida resolução 

atende as tentativas de enfrentar problemas no campo institucional e no campo 

curricular, pelos cursos de licenciaturas. Destacamos alguns destes problemas 

apontados no campo curricular: 

 A desconsideração do repertório de conhecimento dos professores 

em formação – tratamento inadequado dos conteúdos; 

 A falta de oportunidade para desenvolvimento cultural dos 

professores em formação – tratamento restrito da atuação 

profissional; 

 A concepção restrita de prática; 

 A inadequação do tratamento da pesquisa; 

 A ausência de conteúdos às tecnologias da informação e das 

comunicações; 

 A desconsideração das especificidades próprias dos níveis e/ou 

modalidades de ensino em que são atendidos os alunos da 

educação básica; 

 A desconsideração das especificidades próprias das etapas da 

educação básica e das áreas do conhecimento que compõem o 

quadro curricular na educação básica. 

 

A Resolução CNE/CP 01/2002 estabelece em seu Art. 3º, que a formação 

de professores que atuarão em diferentes etapas e modalidades da educação 

básica observará princípios norteadores no preparo para o exercício profissional 

da docência: 

 

I – a competência como concepção nuclear na orientação do 
curso; 
II – a coerência entre formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor; 
III – a pesquisa, com foco no processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 
processo de construção do conhecimento.   
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Em se tratando especificamente da organização da matriz curricular a 

referida resolução estabelece em seu Art. 11º os seguintes critérios: 

 

I – eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento 
profissional; 
II – eixo articulador da interação e da comunicação, bem como 
do desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 
III – eixo articulador entre disciplinaridade e 
interdiciplinaridade; 
IV – eixo articulador da formação comum com a formação 
específica; 
V – eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 
conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 
fundamentam a ação educativa; 
VI – Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.   

 
 

             Além disso, o Art. 11º traz como Parágrafo único: “nas licenciaturas em 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental deverão preponderar os 

tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre objetos de ensino e nas 

demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será 

inferior à quinta parte da carga horária total” (grifo meu). 

O CNE/CP também publicou a Resolução 02, em 19 de fevereiro de 2002, 

instituindo a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior, 

estabelecendo em seu Art.1º, inciso I, o mínimo de 400 horas de prática como 

componente curricular, vivenciadas ao longo do curso e no inciso II do mesmo 

artigo, indica mais 400 horas de estágio supervisionado, a partir do início da 

segunda metade do curso.  

Sem entrar no mérito da discussão da qualidade das diretrizes 

instituídas, este processo de reestruturação significou e ainda significa um 

desafio para as instituições, pois exigiu mudanças profundas, 

fundamentalmente no que se refere à necessidade de modificações nos 

currículos para contemplar uma nova concepção de formação de professores. A 

proposta de formação no modelo 3+1, baseado nas concepções da racionalidade 

técnica, que fundamentou os cursos de licenciatura por muitas décadas, 

precisou dar lugar a outras propostas. No curso de Licenciatura em Matemática 



 
 

 
 

74 

da UESB este contexto gerou, e ainda gera, inúmeros conflitos conceituais, como 

podemos perceber na fala de alguns entrevistados: 

 

Eu acho muito interessante, desde que ele seja efetivado na 
pratica depois, não fique somente no debate. É porque há uma 
preocupação se a gente for analisar, nesse aspecto nós temos 
que definir as nossos objetivos. Os nossos objetivos pra gente 
saber que tipo de licenciado nós queremos formar? Que tipo de 
profissional? Que tipo de professor? Ou seja, estamos num 
caminho de meio termo hoje, numa visão assim, própria. Não 
estamos formando bacharéis, não estamos formando 
propriamente licenciados, estamos num meio termo. Nosso 
aluno está meio perdido entre teoria, pratica e efetividade. É 
assim que eu vejo hoje, entendeu? A gente deveria sentar, 
conversar, alinhar as áreas, para definir realmente a proposta e 
trabalhar em cima dela, o que hoje é um pouco distante 
(Docente 2). 
 
O entrave é o conjunto dos professores, todos eles, não entram 
em consenso, no modelo do curso que nós queremos. A 
discussão de reformulação é falha pontual, a disciplina tal e 
pum, mas assim avaliar o professor que nós queremos não foi 
discutido e nem será discutido. Se propor qual o modelo de 
professores que nós queremos, queremos um professor que faça 
o quer? Isso não foi falado, um professor articulador, um 
professor facilitador. Nada. Em nenhum momento, nessa 
reformulação, nem nas reformulações anteriores discutiu-se o 
perfil do profissional que queremos. Assim, mudou, mas não o 
suficiente. Então o aluno que se forma aqui está aberto a 
qualquer coisa (Docente 5). 

 
 

Diante dessas novas diretrizes e da visão da equipe que trabalhou no 

processo de reconhecimento do curso, houve uma expansão dos objetivos, 

conforme descrição do Projeto de Reconhecimento do Curso (2003, p. 108-109): 

 

 visão abrangente do papel social do educador; capacidade de 
trabalhar em equipes multidisciplinares e de exercer lideranças; 

 capacidade de aprendizagem continuada; 

 abertura para aquisição e utilização de novas idéias e 
tecnologias; 

 visão histórica e crítica da Matemática, tanto no seu estado 
atual como nas várias fases de sua evolução; 

 visão crítica da Matemática que o capacite a avaliar livros 
textos, estruturação de cursos e tópicos de ensino; 

 capacidade de comunicar-se matematicamente e de 
compreender Matemática; 

 capacidade de estabelecer relações entre a Matemática e 
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outros áreas do conhecimento; 

 capacidade de utilização dos conhecimentos matemáticos para 
a compreensão do mundo que o cerca; 

 capacidade de despertar o hábito da leitura e do estudo 
independente, e incentivar a criatividade dos alunos; 

 capacidade de expressar-se com clareza, precisão e 
objetividade; 

 capacidade de criação e adaptação de métodos pedagógicos ao 
seu ambiente de trabalho. 

 

Incluem-se também as habilidades esperadas que os discentes adquiram 

no decorrer do curso: 

 integrar vários campos da Matemática para elaborar modelos, 
resolver problemas e interpretar dados; 

 compreender e elaborar argumentação matemática; 

 trabalhar com conceitos abstratos na resolução de problemas; 

 discorrer sobre conceitos matemáticos, definições, teoremas, 
exemplos, propriedades; 

 comunicação de ideias e técnicas matemáticas; 

 analisar criticamente textos matemáticos e redigir formas 
alternativas; 

 interpretação e representação gráfica; 
 

A proposta curricular sofreu as seguintes alterações, conforme consta no 

Projeto de Reconhecimento do Curso (2003, p. 115-119):  

 

 Exclusão das disciplinas Novas Perspectivas no Ensino de 
Matemática e Prática do Ensino de Matemática e inclusão das 
disciplinas Pesquisa e Prática de Ensino de Matemática I, 
Pesquisa e Prática de Ensino de Matemática II, Pesquisa e 
Prática de Ensino de Matemática III, Pesquisa e Prática de 
Ensino de Matemática IV e Pesquisa e Prática de Ensino de 
Matemática Pesquisa, Prática de Ensino de Matemática V e 
Pesquisa e Prática de Ensino de Matemática VI, oferecidas 
desde o primeiro semestre para contemplar as 400 horas de 
prática; 

 Inclusão da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica, 
como suporte ao aluno para desenvolver seu trabalho de 
conclusão de curso; 

 O Estágio Curricular Supervisionado acontecia no quinto (no 
Ensino Fundamental) e no sétimo semestre (no Ensino Médio), 
com as mudanças necessárias as duas disciplinas foram 
substituídas por: 

         -Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I, com 
90hs, a ser oferecida no quinto semestre; 

          - Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II, com 
105hs, a ser oferecida no sexto semestre; 
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         - Estágio Supervisionado no Ensino Médio I, com 105hs, a 
ser oferecida no sétimo semestre; 

         - Estágio Supervisionado no Ensino Médio II, com 105hs, a 
ser oferecida no oitavo semestre; 

 

Além das alterações já citadas, a proposta inicial também sofreu 

alterações em algumas disciplinas com relação à nomenclatura, carga horária, 

remanejamento e ementa, mas nada que mude a concepção de formação do 

curso ou do componente curricular em questão. A seguir, a matriz curricular do 

curso após as mudanças e adequações: 

  

Quadro 04 - ESTRUTURA CURRICULAR EM 2003 APÓS ADEQUAÇÕES 

Código Disciplina Pré-
requisitos 

CH Créditos Natureza 

                                I Semestre 

QE 092 Fundamentos de Matemática 
Elementar I 

_ 75 3-1-0 CM 

QE 002 Fundamentos de Matemática 
Elementar II 

_ 60 2-1-0 CM 

QE 113 Introdução à Ciência da 
Computação 

_ 60 2-1-0 COB 

CHL 
007 

Psicologia da Educação _ 60 4-0-0 CM 

CHL 
001 

Português Instrumental _ 75 1-2-0 OB 

CHL 
002 

Introdução à Filosofia _ 60 4-0-0 OB 

 Atividades Complementares _ 30  AC 
                                II Semestre 

QE 005 Álgebra I ----- 60 2-1-0 CM 

QE 007 Cálculo I QE 092 60 2-1-0 CM 

QE 016 Matemática Financeira e 
Análise Combinatória 

----- 60 2-1-0 COB 

QE 093 Linguagem de Programação I QE 113 60 2-1-0 COB 

  QE 003 Geometria Analítica I _ 60 2-1-0 CM 

  QE 079 Pesquisa e Prática de Ensino 
em Matemática I 

_ 75 1-2-0 CM 

 Atividades Complementares _ 30  AC 
                              III Semestre 

QE 006 Álgebra II QE 005 60 2-1-0 CM 

QE 008 Cálculo II QE 007 60 2-1-0 CM 

QE 004 Geometria Analítica II QE 003 60 2-1-0 CM 

CHL 
005 

Estrutura e Funcionamento 
da Educação Básica 

----- 60 4-0-0 OB 
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CHL 
166 

Metodologia da Pesquisa 
Científica 

_ 60 2-1-0 OB 

QE 080 Pesquisa e Prática de Ensino 
em Matemática II 

_ 75 1-2-0 CM 

 Atividades Complementares  30  AC 
                              IV Semestre 

      

QE 009 Cálculo III QE 008 60 2-1-0 CM 

QE 013 Álgebra Linear I ----- 60 2-1-0 CM 

QE 142 Física Geral I ----- 60 2-1-0 CM 

QE 020 Banco de Dados QE 015 60 2-1-0 OB 

QE 017 Didática da Matemática ----- 60 4-0-0 CM 

QE 081 Pesquisa e Prática de Ensino 
em Matemática III 

 75 1-2-0 CM 

 Atividades Complementares  30  AC 
                       V Semestre 

QE 011 Cálculo IV QE 008 60 2-0-0 CM 

QE 014 Álgebra Linear II QE 013 60 2-1-0 CM 

QE 416 Estatística Aplicada à 
Educação 

QE 016 60 2-1-0 CM 

QE 143 Física Geral II QE 142 60 2-1-0 CM 

QE 085 Estágio Supervisionado no 
Ensino Fundamental I 

QE 017 90 1-3-1 CM 

QE 082 Pesquisa e Prática de Ensino 
em Matemática IV 

 75 1-2-0 CM 

 Atividades Complementares  30  AC 
                     VI Semestre 

QE 012 Cálculo V QE 011 60 2-1-0 CM 
QE 022 Fundamentos de Matemática 

Elementar III 
QE 001 e QE 

002 
60 2-1-0 CM 

QE 026 Informática Aplicada ao 
Ensino de Matemática 

----- 60 2-1-0 OB 

QE 027 Análise Matemática I QE 008 60 2-1-0 OB 
QE 086 Estágio Supervisionado no 

Ensino Fundamental II 
QE 085 105 1-3-1 CM 

QE083 Pesquisa e Prática de Ensino 
em Matemática V 

 75 1-2-0 CM 

 Atividades Complementares  30  AC 
                      VII Semestre 

QE 029 Funções Analíticas ----- 60 2-1-0 COB 
QE 021 História da Matemática ----- 60 4-0-0 COB 

QE 025 Cálculo Numérico QE 008 60 2-1-0 CM 

QE 023 Fundamentos de Matemática 
Elementar IV 

QE 022 60 2-1-0 CM 

QE 090 Estágio Supervisionado no 
Ensino Médio I 

QE 086 105 1-3-1 CM 

QE 084 Pesquisa e Prática de Ensino 
em Matemática VI 

 30 1-2-0 CM 

 Atividades Complementares  30  AC 
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 Optativa I ----- 60 2-1-0 COP 

 Optativa II ----- 60 2-1-0 COP 
                      VIII Semestre 

QE 029 Funções Analíticas ----- 60 2-1-0 OB 
DQE 097 Projetos Específicos  60 2-1-0 OB 

QE 091 Estágio Supervisionado no 
Ensino Médio II 

QE 090 105 1-3-1 CM 

 Optativa II ----- 60 2-1-0 COP 

 Optativa III ----- 60 2-1-0 COP 

 

Quadro 5 – DISCIPLINAS  OPTATIVAS 

Códigos Disciplinas Pré-
requisitos 

C.H. Créditos Natureza 

QE 010 Álgebra III 60 2-1-0 QE 006 DQE 010 

QE 028 Análise Matemática II 60 2-1-0 QE 027 DQE 028 

CHL 326 Ciência Política 60 2-1-0 - 
DCHL 
326 

QE 155 Construções Geométricas 60 2-1-0 - DQE 155 

CHL 335 Currículos e Programas 60 2-1-0 CHL 084 
DCHL 
335 

CHL 338 
Educação de Jovens e 
Adultos 

60 2-1-0 - 
DCHL 
338 

CHL 315 Educação Especial 60 2-1-0 - 
DCHL 
315 

QE 148 Espaços Métricos 60 2-1-0 QE 027 DQE 148 

QE 127 Física Matemática 60 2-1-0 
QE 

012,014,1
43 

DQE 127 

QE 032 Geometria Diferencial 60 2-1-0 
QE 009, 

011 
DQE 032 

QE 099 
Informática Aplicada ao 
Ensino de Matemática II 

60 2-1-0 QE 064 DQE 099 

CHL 306 Inglês Instrumental I 60 2-1-0 - 
DCHL 
306 

QE 033 
Introdução à Computação 
Gráfica 

60 2-1-0 DE 093 DQE 033 

QE 100 
Introdução à Física Moderna 
(2) 

60 2-1-0 
QE 

143,008 
DQE 100 

QE 154 
Introdução à Teoria dos 
Grafos 

60 2-1-0 
QE 

005,006 
DQE 154 

QE 098 
Linguagem de Programação 
II 

60 2-1-0 DE 093 DQE 098 

QE 157 Linguagem Matemática 60 2-1-0 - DQE 157 

CHL 006 
Planejamento de Ensino e 
Avaliação 

60 2-1-0 DE 017 
DCHL 
006 

QE 035 Programação Matemática 60 2-1-0 QE 093 DQE 035 

QE 034 Redes de Computadores 60 2-1-0 QE 093 DQE 034 

CHL 004 Relações Interpessoais 60 2-1-0 CHL 007 
DCHL 
004 
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5.2 Tensões e transgressões curriculares 

 

Estas mudanças representaram mais um momento histórico de 

mudanças bruscas nos currículos dos cursos de formação de professores. Como 

tratamos anteriormente, os estudos históricos do campo do currículo mostram 

que os processos de reformulação curricular no Brasil, sempre surpreenderam 

os professores, uma vez que não foram mudanças nascidas da reflexão do 

grupo, das suas necessidades e lacunas das propostas instituídas, mas foram 

impostas através de dispositivos legais. Não nos cabe aqui discutir a validação 

das mudanças em questão, mas o fato é que este contexto gera inseguranças e 

resistências, o que repercute diretamente nos atos de currículo e em todo 

processo de reformulação curricular. Como defende Goodson (1997, p. 29), 

 

os assuntos internos e as relações externas  da mudança 
curricular deveriam ser aspectos inter-relacionados em 
qualquer análise de reforma educacional. Quando o interno e o 
externo estão em conflito (ou dessincronizados) a mudança 
tende a ser gradual ou efêmera. Uma vez que a harmonização 
simultânea é difícil, a estabilidade ou conservação curricular é 
comum. [...] Se a mudança a um determinado nível não 
acontece (ou é mal sucedida), então a mudança ao outro nível 
poderá ser inadequada, mal sucedida ou efêmera. 

 

Esta insegurança e resistência estão presentes nos discursos do grupo 

estudado, mas percebi que não eram falas apenas de oposição as propostas 

governamentais, não percebi como um descaso ou descrédito, mas compreendi 

como posicionamentos profundos e enraizados, tentativas de expor o que se 

pensa e o que se sabe, em prol de um objetivo teoricamente comum, como 

expressa o docente 1: “ ´[...] porque o objetivo, se você perguntar, todo mundo 

sabe, nosso objetivo é formar bem”. São atos de currículo que demonstram uma 

(re)existência, como afirma Ana Verena Paim (2012, p.63): 

 

(re)existência traz em sua semântica tanto a resistência quanto a 
existência. Há pois, um propósito político, mas também 
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ontológico no ato de re-existir. O sujeito opõe-se ao outro, a 
uma dada situação, não por uma contestação meramente 
reativa, mas por uma necessidade de se instituir como ser que 
existe e é capaz de atuar crítico e dialogicamente sobre aquilo 
que inter-fere sua existência, sobre a sua relação com o 
contexto, com os outros sujeitos e com os processos por ele 
vividos. 

 
A maior mudança trazida às propostas curriculares dos cursos de 

licenciatura, diante destas novas diretrizes é, sem dúvida, a ampliação das 

disciplinas ligadas ao conhecimento pedagógico. Este desafio, aparentemente 

simples e óbvio, é o ponto mais crítico das tensões entre os atores curriculares, 

pois revela as lutas internas e externas pela legitimação de concepções do que se 

entende por formação e, consequentemente, do que se entende por currículo. 

Além disso, em se tratando dos cursos de licenciatura em Matemática, fortalece 

a discussão dos conhecimentos necessários à formação do futuro professor de 

matemática, da polêmica relação dos conhecimentos específicos com os 

conhecimentos pedagógicos e dos conflitos entre bacharéis e licenciados. Como 

podemos perceber na fala dos entrevistados: 

  
A divisão é assim bem clara, nítida, entre os professores que são 
de educação matemática e os professores que eles chamam da 
matemática pura. E ai, onde nós temos, inclusive, isso dá para a 
gente poder perceber dentro do curso como professora das 
disciplinas pedagógicas de outros departamentos (Docente 3). 
 
Aqui nós temos dois grupos, dois não, três, porque tem uns 
neutros. Três grupos. Um grupo defende que nós não temos 
matemática, e que é verdade mesmo, não temos matemática 
nesse curso, porque a matemática básica ela serve como 
instrumento para a matemática avançada, se serve só dá o 
básico, então não tem matemática, certo? [...] Por outro lado, o 
pessoal da educação acha que o curso tem muita matemática 
(Docente 5). 

 

Em 18 de fevereiro de 2003, baseado no Parecer CNE/CES 1302/2001, é 

publicada a Resolução 03 estabelecendo as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Matemática. Esta resolução delimita os aspectos referentes aos cursos 

de Bacharelado e aos cursos de Licenciatura, deixando claros os objetivos de 

cada um, as necessidades de propostas com aspectos específicos, bem como as 

características esperados no perfil dos formandos, como para os egressos no 
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bacharelado descrevem: uma sólida formação de conteúdos de matemática e 

uma formação que lhe prepare para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações as sociedade, do mercado de trabalho e das condições de 

exercício profissional. Já para os egressos nas licenciaturas, estabelece como 

características desejadas: 

 Visão do seu papel social de educador e capacidade de se inserir 

em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações 

dos educandos; 

 Visão de contribuição que a aprendizagem da matemática pode 

oferecer à formação dos indivíduos par a o exercício da cidadania; 

 Visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser 

acessível a todos, e consciência de seu papel na superação dos 

preconceitos, traduzidos pela angustia, inércia ou rejeição, que 

muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da 

disciplina. 

 

Esta dicotomia entre os bacharéis e licenciados em Matemática é tema de 

muitos trabalhos e pesquisas na área, pois é o tema central das discussões que 

envolvem a formação do futuro professor de matemática, revelando as 

concepções de currículo e formação dos atores/autores curriculares. Nesse 

sentido, o Parecer CNE/CES 1302/2001 declara que os cursos de bacharelados 

devem qualificar os seus graduandos para a pós-graduação, visando à pesquisa 

e ao ensino superior, ou para oportunidades de trabalho fora do ambiente 

acadêmico, deixando uma lacuna com relação à formação dos formadores. As 

ressonâncias deste contexto serão abordadas melhor na próxima subseção, na 

qual discutiremos as concepções que envolvem o curso.      

Voltando as características para os egressos dos cursos de licenciatura em 

matemática, percebo que não trazem apenas uma visão individualista do futuro 

profissional, mas uma visão de todo o processo formativo, principalmente 

quando lembramos que a disciplina de matemática sempre foi castradora e um 

conhecimento para um grupo seleto, numa perspectiva totalmente inatista, na 

qual matemática não é para todos. Este novo perfil esperado para o professor de 
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matemática, além de perpassar pelos aspectos metodológicos da sua prática, 

também levanta os aspectos epistemológicos, políticos e culturais. Esta é uma 

preocupação presente na fala de alguns entrevistados: 

 

Outra questão é que ele vê a escola somente como a sala de aula 
e ele como o professor de matemática e os demais espaços da 
escola? E ele como construtor do Projeto Político Pedagógico?  E 
ele como um sujeito que tem que articular com diferentes áreas 
do conhecimento e com os demais professores? Isso fica em 
segundo plano (Docente 3). 

 

Enquanto docente, é um momento impar você discutir as 
metas, você discutir os objetivos que a gente citou 
anteriormente. O quê que eu quero? O que eu quero para o meu 
aluno? Quais as habilidades que eu quero que meu aluno 
tenha? Quais as competências? Então, é um momento impar 
que na verdade, a meu ver, ele deveria ser periódico porque as 
coisas precisam ser repensadas, não existe verdade absoluta e 
estamos numa sociedade extremamente acelerada que muda as 
suas necessidades constantemente (Docente 2). 

 

Outro aspecto que o Parecer CNE/CES 1302/2001 é a delimitação das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do curso. Este é 

um ponto que também apareceu na Resolução CNE/CP 01/2002 no Art. 3º 

como o primeiro princípio norteador na formação dos futuros professores, 

conforme já citado. Sem a intenção de aprofundamento na discussão, faz-se 

necessário refletirmos em que sentido está sendo usada a expressão 

competência profissional, já que há várias publicações de autores nacionais e 

internacionais tratando sobre este assunto. Para Pires (2002), “competências 

profissionais tratam sempre de alguma forma de atuação, só existem em 

situação e, portanto, não podem ser aprendidas apenas pela comunicação de 

ideias” e acrescenta “Não basta um profissional, ter conhecimentos sobre seu 

trabalho; é fundamental que saiba fazê-lo” (ibid.). Para a supracitada autora, 

este princípio conduz que a escolhas das disciplinas de um currículo passam a 

ser escolhidas para atender às competências e não o contrário, em que a 

disciplina sempre vem primeiro e determina todo o restante.  

 Como segundo princípio, a Resolução CNE/CP 01/2002 traz a questão 

de que é imprescindível que haja coerência entre a formação oferecida e a 
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prática esperada do futuro professor. Usando uma metáfora de imagem do 

espelho, Pires (2002) expressa que esse é um momento de discussão do conceito 

de simetria invertido, ou seja, o não ao “faça o que eu digo, mas não faça o que 

eu faço”. Para ela, este princípio nos leva a pensar uma particularidade muito 

interessante na preparação do professor, que ele aprende a profissão no lugar 

similar àquele em que vai atuar, porém, numa situação invertida. Isso implica a 

compreensão da necessidade de que o futuro professor experiencie como aluno, 

durante todo o seu processo formativo, as atitudes, os modelos didáticos, 

capacidades e modos de organização que se pretende que venha a ser 

desenvolvido nas suas práticas pedagógicas. Este é um dos pontos destacados 

pelos docentes entrevistados como uma grande dificuldade. 

 

A gente tenta, só que há uma distância muito grande entre os 
professores da pratica e os professores da matemática pura e 
acaba criando no aluno aquela concepção de utopia. Este é um 
dos desafios que a gente enfrenta na nossa pratica pedagógica, 
é justamente isso, fazer com o aluno acredite num modelo que 
não é o que ele vivencia, então essa articulação é muito distante 
(Docente 2). 

 
E ai eu digo que pela minha experiência os meus melhores 
professores, aliás, os professores que eu tive na universidade, se 
você for para o mestrado e para o doutorado você não vai ter 
nenhum professor com formação em educação, todas são de 
matemática, todos os meus professores eram bacharéis, com 
mestrado e doutorado em matemática. E com todas as exceções, 
eu tive excelentes professores. Ai eu digo assim de vez em 
quando ao pessoal da área, pra ser um bom professor basta 
você saber muito o que vai ensinar e ter boa vontade. Isso já é 
quase que suficiente não vou dizer que é suficiente não, mas é 
necessário pelo menos a boa vontade de saber o conteúdo. Se 
você dominar a técnica e dominar o conteúdo, pronto. 
Conhecimento pedagógico, psicológico de como atacar a 
deficiência do aluno, você tem o quase ideal, mas se você não 
tiver um conhecimento de matemática, você vai ser no máximo 
um bom colega dele, não é? Mas um bom professor para ele não 
vai ser (Docente 1). 

 
E é muito, mais muito difícil mesmo de está quebrando esse 
bloqueio, fazer eles pensarem como educadores matemáticos, 
fazer eles pensarem como professores de matemática. Quebrar 
essa concepção porque, principalmente, quando a gente vai 
trabalhar as tendências do ensino da matemática, teorias do 
ensino da matemática, quando você traz modelos, como 
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modelos construtivistas, como os que quebram um pouquinho 
da logística do tradicionalismo, pra eles é muito complicado, 
porque eles vivenciam em tese o modelo tradicionalista. Então, 
fazer eles pensarem que as tendências existem, mas  elas não 
receitas e que eles vão criar a própria, o próprio modelo deles, 
questão da individualidade, é muito complicado (Docente 2). 

 

 O terceiro e último princípio da referida resolução traz a pesquisa como 

elemento essencial na formação profissional do professor. Sobre este princípio, 

Pires (2002) declara que esta é uma proposta para garantir diferentes dimensões 

na formação do futuro professor e estabelece três delas: a primeira seria a 

aprendizagem dos procedimentos necessários para acompanhar o processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos e para a produção do 

conhecimento pedagógico. A segunda dimensão seria a compreensão dos 

processos de produção de conhecimento nas ciências, tanto do conhecimento 

que ensina, como de diferentes objetos de conhecimento. A terceira dimensão, a 

autora defende, seria o conhecimento atualizado dos resultados destes 

processos, ou seja, das teorias e informações que as pesquisas nas diferentes 

ciências produzem. 

 Este é um aspecto muito interessante, pois, como destaca Pires (2002), 

diferentes autores têm apontado a grande distância que separa o 

desenvolvimento das pesquisas na área da educação Matemática e a sua 

apropriação pelos professores que atuam na sala de aula. Um dos entrevistados 

destaca isso: 

 

Eu percebo um distanciamento entre o que é educação 
matemática hoje como grande área de pesquisa propõe para 
formação de professores. Por que isso? Esse curso já tem dez 
anos e a educação matemática ela já evoluiu muito nesses dez 
anos e o curso não acompanhou. Esse currículo é um currículo, 
muito, muito assim cheio de matemática pura, é um curso que 
tem um currículo voltado para uma licenciatura nos moldes 
tradicionais. Como o ensino de matemática era concebido antes, 
antigamente. E Hoje já existem novas metodologias, novas 
concepções do que seja até matemática mesmo, já existem 
outras concepções. Mas quando eu falo de nova não é porque é 
novidade que tem que seguir porque é moda, mas eu falo que é 
algo que necessita mesmo ser revisto o ensino de matemática na 
educação básica ao qual esse curso se propõe a formar 
professores. Então para que realmente haja uma mudança 
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significante nesse ensino de matemática na educação básica, 
tem que haver uma mudança também aqui nesse processo de 

formação de professores que perpassa pelo currículo (Docente 
6). 

 

  Outro ponto também ressaltado por Pires (2002) é a necessidade de 

propostas que oportunizem o desenvolvimento de uma postura investigativa 

por parte do futuro professor e isso integre a atuação profissional de professor, 

no sentido de olhar para a sua prática, refletir sobre ela, avaliá-la, pensar e 

realizar intervenções necessárias. Como já citamos, na proposta curricular do 

curso, foram inseridas as disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino de 

Matemática para contemplar a carga horária de prática, desde o início do curso, 

e inserir a pesquisa como elemento formativo. Para alguns entrevistados, esta 

ação por si não tem garantido esta perspectiva,  

 
[...] ele traz essa possibilidade de que esse conteúdo seja visto 
paralelamente aos conteúdos matemáticos, o que pode fazer 
com que ele perceba uma relação entre teoria e pratica e 
possibilidades de transposições didáticas. Contudo, (pausa 
longa) as partes práticas das pesquisas, que são as de cunho 
didático-pedagógico, elas precisam ser mais bem trabalhadas, 
ou seja, melhor explicitadas. Algumas disciplinas, de todas as 
disciplinas de pesquisas, elas tem uma carga horária prática, 
porém nem todas são efetivamente trabalhadas com cargas 
horárias práticas (Docente 2). 

 

  Também tive a oportunidade de conhecer atos de currículo por parte dos 

docentes que demonstram ações bem interessantes de tentativas de se fazer 

uma prática tendo a pesquisa como fundamento. Desse modo, alguns 

professores relataram o incentivo aos alunos para que eles estejam na escola, 

vivenciando o contexto e o cotidiano da escola.  

 

Eu tenho estimulado eles a fazerem visitas a várias escolas do 
Ensino Fundamental, inclusive uma das escolas visitadas que 
eu indiquei foi a Escola Municipal Quilombola, que tem aqui 
em Jequié. Essa é a única escola do estado da Bahia Quilombola 
e oferta o Ensino Médio, é uma escola bem conceituada na 
região e ai eu indiquei para uma aluna fazer uma pesquisa. A 
menina que foi ficou deslumbrada, tanto que veio aqui a tarde, 
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não esperou nem a aula começar para comentar como foi à 

visita à escola (Docente 6). 
 
A gente já fez oficina, a gente já apresentou em sala, a gente já 
discutiu, aí eu digo agora é o momento da gente fazer essa 
vivencia. Na terça feira nós estamos indo, segunda feira nós 
estamos indo para o Colégio Brito e na quarta feira nós estamos 
indo para o Colégio Cesar Borges, são essas duas oficinas que 
nós vamos fazer nas escolas no dia de finalizar (Docente 3). 

 

 Outra experiência interessante que tive conhecimento foi de trabalhos de 

iniciação à pesquisa científica, com conhecimentos específicos da área. 

 
Na nossa disciplina a gente sempre tenta, já há alguns anos, não 
muitos, não é? Porque eu não sou tão antigo aqui na casa, mas 
eu tinha uma proposta de extrapolar a disciplina, levar a 
disciplina para fora da universidade, de que maneira? Nós 
tínhamos a teoria na sala de aula e na segunda unidade nós 
formávamos os grupos e cada grupo discutia entre eles e 
escolhia um tema para fazer uma pesquisa fora da instituição 
ou até mesmo dentro da instituição, na qual eles colocariam em 
prática todo o conteúdo visto na primeira, segunda e terceira 
unidade e apresentariam isso em forma de seminário ou em 
congressos. De alguma maneira eles traziam esse resultado aqui 
para universidade, para divulgar seus projetos e que nós 
trataríamos esses dados por meio de métodos estatísticos e após 
isso analisar e fazer uma discussão de todo o trabalho, se valeu 
a pena mesmo, se a estatística tem utilidade para esse fim ou 
não (Docente 4). 

 

Além disso, as experiências que os discentes têm vivenciado no 

Programa de Iniciação à Docência (PIBID) fazem a diferença, como podemos 

perceber no relato de um dos entrevistados. 

 
Acho que essa experiência de iniciação a docência ela traz um 
pouco disso ai para o curso de matemática, inclusive eles foram 
apresentar nove experiências deste trabalho no evento nacional 
do PIBID. Isso ai a gente tem visto e percebe como faz um 
diferencial na formação do futuro professor, falo porque estou 
diretamente com esse trabalho. Eu recebi na minha turma [...] 
alunos que fazem parte do grupo do PIBID da iniciação a 
docência e a gente percebe o diferencial em sala de aula, na 
forma de encarar a educação, na visão metodológica, nessa 
articulação que faz entre o conhecimento, um diferencial muito 
grande. Outro exemplo é um aluno, que me parece ser do 
terceiro semestre, eu assistir a apresentação dele em Salvador 
ano passado e quando ele apresentou ele ressaltava a 
importância do conhecimento pedagógico, do planejamento 
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para a prática do professor e eu lhe perguntei: você já fez a 
disciplina didática?  Ele disse: eu não estou estudando didática 
agora professora, eu vou estudar no próximo semestre, que era 
o quarto semestre. Ele já conseguia ver essa relação e fazer essa 
relação, então com certeza o percurso desse aluno dentro do 
curso será diferenciado (Docente 3). 

 
 Estes aspectos, destacando os últimos exemplos, mostram-nos como um 

processo de formação vai muito além das demandas externas e se cruzam 

diretamente com as demandas internas do grupo envolvido.  Como afirma 

Macedo (2010, p. 27), “não cabe mais pensar a formação como uma coisa 

exterodeterminada, como ação, como ação para completar, reajustar, retificar 

existências ou como um simples atendimento de demandas burocráticas”. Para 

ele, as aprendizagens legitimadas só acontecerão se pensarmos a formação 

como o conjunto de condições e mediações e defende formação como um 

fenômeno que se configura numa experiência profunda e ampliada do Ser 

humano, aprende interativamente, de forma significativa, imerso numa cultura, 

numa sociedade, através das suas diversas e intencionadas mediações (ibid., p. 

21). 

 Por isso, acreditamos que a análise do currículo de um curso de formação 

de professor necessita perpassar pelos atos curriculares dos seus autores para 

nos permitir um olhar mais aprofundado e, consequentemente, uma melhor 

compreensão das ressonâncias que envolvem o processo de formação de um 

professor. No que se refere aos estudos em questão, um aspecto emergido na 

construção dos dados diz respeito às concepções do grupo sobre este processo 

de formação do futuro professor de matemática. Na subseção seguinte 

trataremos das implicações conceituais e ideológicas nos atos de currículo do 

grupo de docentes estudados. 
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6. ATOS DE CURRÍCULO: IMPLICAÇÕES NA AUTORIA E 
COAUTORIA DAS EXPERIÊNCIAS CURRICULARES 

 

 

É fácil esquecer as palavras. 
Difícil é interpretar os silêncios! 

É fácil caminhar lado a lado, 
Difícil é saber como se encontrar! 

É fácil beijar o rosto, 
Difícil é chegar ao coração! 

É fácil apertar as mãos, 
Difícil é reter o calor! 

É fácil sentir o amo, 
Difícil é conter sua torrente! 

 
Como é por dentro outra pessoa? 

Quem é que o saberá sonhar? 
A alma de outrem é outro universo 

Com que não há comunicação possível, 
Com que não há verdadeiro entendimento. 

 
Nada sabemos da alma 

Senão das nossas; 
As dos outros são olhares, 

São gestos, são palavras, 
Com a suposição 

De qualquer semelhança ao fundo. 
   

Fernando Pessoa 

 

Conhecer os dispositivos legais que fundamentam uma proposta 

curricular, bem como a trajetória percorrida para a construção desta proposta 

nos permite um olhar interessante de como as escolhas e decisões do grupo 

foram sendo tecidas. O currículo prescrito nos descreve as intenções e objetivos 

do grupo, o caminho traçado e as estratégias escolhidas, mas não consegue nos 

mostrar são os desdobramentos provocados pelas ações individuais de cada 

sujeito envolvido no processo de colocar em prática as prescrições.    

Nesta seção, apresentamos situações presentes na proposta curricular do 

curso estudado, mas só emergiram nas narrativas dos entrevistados como 

noções subsunçoras. Como afirma Josso (2004, p. 41), a narrativa congrega e 

entrelaça experiências muito diversas, é possível interrogarmo-nos sobre as 

escolhas, as inércias e as dinâmicas. Além disso, a análise heurística das 
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narrativas dos entrevistados nos revela situações não previstas nos documentos 

oficiais, os atos curriculares produzidos por estes docentes, que interferem na 

dinâmica do grupo, nas decisões tomadas e nos objetivos alcançados.   

 Como já deixamos claro desde o início do nosso trabalho, entendemos 

que para se conhecer o currículo de um determinado curso é necessário irmos 

além das prescrições, é preciso abandonar a falsa ideia de que os docentes 

envolvidos são meros aplicadores de demandas curriculares, mas compreender 

que estes sujeitos são autores/atores ativos e que as experiências e os seus atos 

revelam as reais intenções e objetivos do grupo. Por isso, optamos por 

estudarmos o currículo do curso de licenciatura em matemática da UESB a 

partir dos atos de currículo produzidos pelos docentes envolvidos, emergidos 

dos seus etnométodos2. 

Segundo Macedo (2013, p. 22), podemos vislumbrar ações instituintes no 

currículo acontecendo “nas experiências cotidianas miúdas, nas brechas, nas 

frestas e fissuras, nas reexistências afirmativas, nas transgressões, nas rasuras, 

nas rebeldias e nas traições cotidianas, nas opacidades, na clandestinidade, nas 

diversas micro-ousadias, nas epifanias que irrompem”. Ele também destaca que 

  

neste ínterim, muitas vezes em opacidade, visibiliza-se e 
empodera-se nos contemporâneos atos de currículo como 
intensas heterogêneses formativas, antes recalcadas e 
naturalizadas como epifenômenos educacionais. Emergem 
etnométodos não instituídos que se autorizam a ‘dizer’ da 
formação, instituí-la mesmo (ibid., p. 22-23, grifos do autor). 

 

 Macedo (2013, p. 94) também nos faz refletir como na nossa história 

educacional estão presentes experiências desautorizantes, que nos negaram o 

direito de voz nas propostas curriculares legitimadas. Esta realidade ficou clara 

para nós quando refletimos sobre a trajetória histórica do conceito de currículo 

na segunda seção, bem como a trajetória histórica da construção do conceito de 

currículo de matemática, na terceira seção. Este contexto, além de gerar 

                                                
2 Macedo (2013, p. 14) nos explica que etnométodos é um conceito forjado pela etnometodologia 
e define como os métodos que os atores sociais produzem ao compreenderem e interferirem 
com suas ações nas realidades que habitam.  
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docentes dependentes e sem autonomia, torna-se um círculo vicioso quando 

pensamos no processo de formação de professores.  

 Olhar para os atos de currículo nos faz perceber como as experiências 

construídas pelos autores sociais nas suas itinerâncias compõem um processo 

de formação. Ao observar as discussões sobre a reformulação curricular do 

curso de licenciatura em Matemática da UESB, assim como as narrativas dos 

docentes, poderíamos afirmar que este tem sido um processo de formação para 

todos, um processo de aprendizagem constante, no qual suas visões, suas 

concepções, suas ideias, se entrelaçam, se ampliam e permitem o surgimento de 

identidades outras, frutos dos acordos, das tensões, contradições e legitimações. 

Para Josso (2004, p. 41), 

 

A formação descreve os processos que afetam as nossas 
identidades e a nossa subjetividade. Ela indica, assim, um dos 
caminhos para que o sujeito oriente, com lucidez, as próprias 
aprendizagens e o seu processo de formação. Se a 
aprendizagem experiencial é um meio poderoso de elaboração 
e de integração do saber-fazer e dos conhecimentos, o seu 
domínio pode tornar-se um suporte eficaz de transformações.  

  
 Como afirma Macedo (2013, p. 15), os atos de currículo, enquanto 

dispositivo, pode “irromper realizando mudanças, deslocamentos, 

interferências, protagonismos, criando intensidades, mobilizações e olhares 

outros, práticas outras”. Por isso, organizamos o presente capítulo em duas 

subseções, nas quais continuaremos a conhecer o currículo do curso de 

licenciatura em matemática da UESB e os atos dos de currículo dos docentes, 

mas focaremos neste momento nas implicações conceituais do grupo e nas 

implicações ideológicas. 

 
6.1 Implicações ideológicas 
  

Pensar em ato é pensar no agir humano e seus sentidos. Como já 

tratamos na segunda seção, Macedo (2011) afirma que se inspirou 

filosoficamente nas ideias de Bakhtin (2003) para a construção do conceito de 

ato de currículo. Assim, quando falamos em ato, tratamos da inteireza da ação e 
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não apenas como um fim em si mesmo. Tratamos a experiência no mundo 

humano como sempre mediada pelo agir situado e avaliado pelo sujeito.  

Com isso, o papel desse sujeito em ato passa a ser questionado. Macedo 

(2011, p. 46) destaca que o autor recusa-se a aceitar um sujeito contrário à sua 

inserção social ou um sujeito assujeitado. Ele afirma que “Bakhtin acredita num 

sujeito que, sendo um eu para-si, condição de formação da identidade subjetiva, 

é também um eu para-o-outro” e acrescenta “essa é uma filosofia que pode ser 

reconfigurada como uma filosofia curricular fundamentalmente moral, pois, 

para Bakhtin, o ato está na base do Ser, tem nome próprio e datas particulares 

da vida”. 

É interessante perceber como os docentes entrevistados identificam as 

interferências que a participação de cada um ocasiona. As dificuldades em lidar 

com as questões que envolvem o currículo do curso são muitas, mas as maiores 

dificuldades relatadas pela maioria dos entrevistados dizem respeito às 

posturas individuais e às relações entre eles, como podemos perceber na fala de 

um deles, 

 

o problema do nosso curso, antes do currículo, é a nossa 
postura enquanto professor. De sentar, de discutir, de se traçar 
um objetivo geral para o curso, objetivo único. Isso falta entre a 
gente, acho que nosso problema maior não é currículo, mas, é a 
postura de nós professores, nós todos. No sentido de que muita 
gente mora fora, alguns moram aqui, mas, só vem dá sua aula e 
volta. Não há um compromisso nesse sentido de você discutir o 
curso, de você ter um objetivo, o curso tem um objetivo único, 
cada um bem vem aqui, cumpri seu trabalho, sua carga horária, 
sem nenhuma conexão. Você não vê professores conversarem 
entre professores, professores de calculo conversar sobre o quê 
está usando, sobre o que ele vai usar, se precisa isso, ou seja, 
não há essa relação entre professores, não há nem dentro da 
área de matemática, nem dentro da área de educação e nem 
entre as áreas, cada um dá sua aula e volta para casa (Docente 
1). 

  

 Questões como compromisso, conhecimento, dedicação, envolvimento, 

omissão, entre outras, estão presentes nas narrativas dos docentes, quando 

questionados a respeito dos desafios e demandas curriculares. Não são meras 

acusações ou busca de culpados para os problemas, mas percebo que, no 
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momento que são conduzidos a refletirem sobre a proposta curricular 

construída pelo grupo, os atos de currículo começam a ficar em evidência, 

principalmente diante da conflituosa relação entre os bacharéis e os licenciados, 

na qual as relações de poder ficam evidentes.  

Para Moreira e Silva (2006, p. 8-9), o currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, ele 

está implicado em relações de poder, transmite visões sociais particulares e 

interessadas, produz identidades individuais e sociais. É por conta deste 

entendimento que “ideologia” tem sido um tema ligado ao campo do currículo 

desde o início das discussões da teorização crítica. Eles também afirmam que a 

ideologia é um dos modos pelos quais a linguagem produz o mundo social, por 

conseguinte, poderíamos afirmar que a ideologia está presente nos atos 

curriculares dos atores envolvidos, conscientes ou não disso. 

 John B. Thompson (1995, p. 77), em seus estudos sobre as questões 

ideológicas, defende que ideologia deve ser entendida como formas simbólicas 

que, em determinados contextos, servem para estabelecer e sustentar relações 

de poder e dominação, ou seja, ideologia seria o “sentido a serviço do poder”. O 

autor questiona a concepção “negativa” de ideologia que se importa mais com o 

uso de uma ideia que com a sua veracidade ou sua origem e destaca que o mais 

importante é a atuação das formas simbólicas para legitimarem verdades.  

O autor ainda pontua que a ideologia se ocupa mais dos conflitos no 

campo dos significados do que com os próprios significados e que “ao estudar a 

ideologia, podemos nos interessar pelas maneiras como o sentido mantém 

relações de dominação de classe, mas devemos também, interessar-nos por 

outros tipos de dominação” (ibid., p. 78). 

Vinculado a uma proposta metodológica de crítica à ideologia, 

Thompson (1995) propõe cinco modos gerias de operação da ideologia: 

legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. Para cada um 

destes modos, estão relacionadas algumas estratégias típicas de construção 

simbólica ideológica que ele organizou num quadro. O autor ressalta que o 

quadro oferece orientações gerais para a pesquisa, no entanto, é preliminar e 

ainda precisa ser bastante explorado. Abaixo segue o quadro: 
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Quadro 6 – Modos gerais e estratégias de operação da ideologia 

Modos Gerais  Estratégias típicas de construção simbólica  
Legitimação:  
formas simbólicas são representadas como 
justas e dignas de apoio, isto é, como 
legítimas.  

Racionalização: cadeia de argumentos 

racionais que justificam as relações, tendo 
como objetivo a obtenção de apoio e 
persuasão.  

Universalização: interesses de alguns são 

apresentados como interesses de todos.  
Narrativização: o presente é tratado como 

parte de tradições eternas, que são narradas 
com o objetivo de mantê-las.  

Dissimulação:  
formas simbólicas são representadas de 
modos que desviam a atenção. Ocultação, 
negação ou obliteramento de processos sociais 
existentes.  

Deslocamento: Transferência de sentidos, 

conotações positivas ou negativas, de pessoa 
ou objeto a outro(a).  

Eufemização: ações, instituições ou relações 

sociais são referidas de forma a suavizar suas 
características e estabelecer valoração mais 
positiva.  

Tropo: uso figurativo das formas simbólicas.  
- Sinédoque: tropo caracterizado pelo uso do 

todo pela parte, do plural pelo singular, do 
gênero pela espécie, ou vice-versa.  
- Metonímia: tropo caracterizado pelo uso de 
atributo ou característica de algo para 
designar a própria coisa.  
- Metáfora: tropo que consiste na aplicação de 

termo ou frase a outro, de âmbito semântico 
distinto.  

Silêncio: ausência ou falta no discurso que 

atua ativamente para construir sentidos.  
 

Unificação:  
construção de identidade coletiva, 
independente das diferenças individuais e 
sociais.  

Padronização: as formas simbólicas são 

adaptadas a determinados padrões, que são 
reconhecidos, partilhados e aceitos.  

Simbolização da unidade: símbolos de 

unidade, de identidade e de identificação 
coletivos são criados e difundidos.  
 

Fragmentação:  

segmentação de grupos ou indivíduos que 
possam significar ameaça aos grupos 
detentores de poder.  

Diferenciação: ênfase em características de 

grupos ou indivíduos de forma a dificultar sua 
participação no exercício de poder.  

Expurgo do outro: construção social de 
inimigo, a que são atribuídas características 
negativas, ao qual as pessoas devem resistir.  

Estigmatização: “a desapropiação de 

indivíduo(s) ou grupo(s) do exercício de sua 
humanidade pela valorização de uma 
deficiência ou corrupção de alguma condição 
física, moral ou social.” (ANDRADE, 2001, p. 
107-108)  

Reificação:  
processos são retratados como coisas. 
Situações históricas e transitórias são tratadas 
como atemporais, permanentes, naturais.  
 

Naturalização: fenômeno social ou histórico é 
tomado como natural e inevitável.  

Eternalização: fenômeno social ou histórico é 

considerado como permanente, recorrente ou 
imutável.  
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Nominalização: transformação de partes de 

frases ou ações descritas em nomes, ou 
substantivos, atribuindo-lhes sentido de coisa.  

Passifização: uso de voz passiva que leva à 

retirada de sujeitos das ações.  
Banalização:  
“diluição” da realidade ou da importância do 
tema, induzindo à conformidade e ausência de 
reflexão crítica (GUARESCHI, 2000, p. 321-
325)  

Divertimento: por meio do cômico, desvia-se a 

atenção de problemas fundamentais para 
assuntos secundários, ou para situações 
triviais ou ridículas.  

Fait-Divers: “um fato diverso”, ou seja, 

desvio do assunto, reorientando o foco para 
direção diversa; forma de lidar com a 
informação de maneira sensacionalista, 
perpetuando seu valor emocional.  

Ironia: consiste em dizer o contrário do que 

se pensa, deixando intencionalmente uma 
lacuna entre o explícito e o implícito (seu 
contrário).  
 

Fonte: Tabela construída por Paulo Vinícius Baptista da Silva - Adaptado de Thompson, 1995, 
p. 80-89, com aportes de Guareschi, 2000, p. 321-325 e Andrade (2001, p. 107-108). 
(www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/silva.pdf).  
 

 
Sem a pretensão de nos aprofundarmos nesta discussão filosófica, 

optamos por citar as estratégias ideológicas de construção de atos simbólicos 

apontadas por Thompson como um enriquecimento, já que nas falas dos 

docentes entrevistados, que estão destacadas ao longo do presente texto, 

percebemos algumas delas. Esta percepção nos faz, ousadamente, afirmar que 

um ato de currículo também é um ato ideológico. 

Todavia, gostaria de destacar uma estratégia ideológica utilizada pelo 

grupo pesquisado que emergiu fortemente nas narrativas e observações: o 

silêncio, ou a falta de diálogo, visto que percebi que, na verdade, este é um 

movimento constante entre um e outro.  

O silêncio no grupo é uma peça-chave para entendermos algumas 

decisões tomadas. Além do distanciamento já declarado entre o grupo dos 

matemáticos e o grupo dos educadores matemáticos e das inúmeras reuniões 

colegiadas. O grupo não tem o diálogo como uma estratégia para resolver seus 

conflitos, como podemos perceber na fala de alguns dos entrevistados: 

 
Agora os entraves como eu também falei anteriormente, é a 
questão dessa falta de diálogo entre as áreas, que eu acho que 
deveria ser mais intenso. Eu acho que para que chegue num 
denominador comum e, digamos assim, numa formação mais 

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/silva.pdf
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próxima do que a gente quer, esse dialogo se faz muito 
necessário. É aquela questão do despir-se das concepções 
enrijecidas, ser um pouquinho mais flexível, ai eu acho que isso 
poderia influenciar bastante.  Eu acho que o que falta é 
justamente um pouquinho mais de flexibilidade, um 
pouquinho mais discussão. Não é da minha área, mas mesmo 
assim vamos ouvir, vamos tentar dentro do possível 
intermediar. Essas separações são vistas muito amplamente até 
nas discussões colegiais. Ah isso ai é de determinada área, isso é 
de outra área, então não há essas discussões. Certos méritos 
podem ser específicos da área, mas, eles caminham como um 
todo (Docente 2). 
 
Eu não consigo me ver trabalhando sozinha. Eu trabalho 
sozinha, cada um aqui faz o seu trabalho e pronto, entendeu? 
Não existe nenhuma articulação, pelo o que eu pesquisei aqui 
ninguém trabalha específica com pedagógica, cada um faz o seu 
trabalho (Docente 6).  

 

  
Esta falta de diálogo não afeta apenas as relações do grupo, mas 

percebemos nas falas uma preocupação com as consequências geradas por esta 

situação no que diz respeito à gestão curricular, principalmente porque o grupo 

é composto por docentes de diferentes departamentos, o que fragmenta ainda 

mais o trabalho. Esta é uma situação relatada por alguns entrevistados, 

 

Eu não posso dar minha opinião porque não estou participando 
do processo de reformulação, mas eu já estive conversando 
separadamente com algumas pessoas e falando dessa 
necessidade (Docente 3). 

 
Como eu falei na primeira pergunta que a senhora me fez, eu 
conheço pouco sobre o do curso, eu posso falar mais da minha 
disciplina. Então, a gente tenta direcionar dentro da nossa 
disciplina uma amplitude para se aplicar dentro da educação, 
em qualquer campo da educação onde esse profissional estiver 
atuando. Eu não conheço quase nada do currículo do curso de 
matemática, isso é verdade. É porque na UESB a gente lida com 
vários cursos, então hoje eu estou no curso de farmácia, curso 
de pedagogia, curso de sistema de informação, curso de 
enfermagem e mais o curso de formação de professores e o 
único curso que já me convidou para fazer parte de uma 
reformulação curricular foi o curso de fisioterapia (Docente 4). 
 

 



 
 

 
 

96 

Esta fragmentação da gestão curricular ocasionada pela falta de diálogo 

faz com que o grupo não tenha uma proposta curricular prescrita, mas sim, 

restrita a interpretações desconectadas e desarticuladas. Além da falta de 

conhecimento do trabalho do outro, as falas de alguns docentes apresentam 

contradições, como nos exemplos abaixo: 

 
 
Olha existe, existe sim, existem algumas possibilidades e eu 
creio que já seja realidade isso dentro do curso de matemática. 
O pessoal da área de educação interagindo com a área de 
matemática, com outras áreas, entendeu? (Docente 4). 
 
Esse curso nosso aqui ele tem uma carga horária excessiva na 
educação que não é levado para sala de aula. A carga horária de 
matemática, por incrível que pareça, é pequena, então o aluno 
aqui tem uma ilusão que estuda matemática com a atual prática 
ele só está estudando fundamentos. E no final, ao terminar o 
curso, os alunos de Jequié ficam totalmente incapacitados de 
seguir para um mestrado, seja na matemática, seja na educação. 
Praticamente todos os nossos alunos aqui, sem exceções, tem 
muita dificuldade para concorrer a uma vaga de mestrado, seja 
ele em educação, educação matemática, matemática, 
matemática aplicada, quase ninguém conseguiu, no meu ponto 
de vista mostra que o nosso currículo não esta servindo para 
muita coisa. Isso no quesito profissional, de avanço profissional, 
agora no quesito de sala de aula, o que fico sem compreender é 
que os nossos alunos são melhores do que os que são formados 
aqui na região. Tem alguns cursos aqui de licenciatura que os 
nossos são melhores e eu fico sem compreender isso. Como 
temos matrizes ruins, propostas ruins e no final o aluno 
comparado como que tem na região é melhor? (Docente 5). 
 
 

O silêncio do grupo poderia ser apenas uma questão da gestão 

curricular, mas o que percebi é que, para este grupo, o silêncio pode ser uma 

escolha, uma estratégia. No silêncio não há confrontos, não há necessidade de 

posicionamentos, não há comprometimentos. Ou será que o silêncio nasce pelo 

emudecimento diante da grandeza dos desafios? Ou, quem sabe, o silêncio seja 

a representação da incredulidade na educação, no próprio processo de 

reformulação curricular, na possibilidade de se fazer diferente? O fato é que o 

grupo reconhece o silêncio como um entrave para as questões curriculares. 

Vejamos uma das falas dos entrevistados: 
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O problema é que educação não quer se juntar com matemática 
e matemática não quer se juntar com educação. A gente vive 
numa relação muito boa, muito forte o diálogo entre os 
membros da área, mas assim, você no seu mundo oriental e eu 
no meu lado ocidental e ai a gente só atravessa o muro no dia 
de reunião. Ninguém se mete com ninguém, mas ai deveria 
sentar para brigar um pouco, para discutir um pouco o que a 
gente precisa o que a gente entende de cada um (Docente 1). 

 
 

Macedo (2013, p. 69), ao discutir as questões relativas aos cenários 

curriculares, afirma que, como todo processo de formação, não há neutralidade, 

é preciso exercitarmos a suspensão dos nossos pré-conselhos e o movimento de 

implicação3/distanciação como uma atividade necessária e fundamental a este 

processo. Para ele, é necessário que o outro se subjetive para lidarmos com o 

sentido de maneira formativa. Além disso, destaca que neste caminho é preciso  

 

sairmos de nós mesmos, nos deslocarmos, irmos até o outro e 
voltarmos outro, é um exercício importante de 
implicação/distanciação para que a formação intercrítica seja 
possível, ou seja, a formação pautada no aprender-com, no 
poder com, na relação com atos de currículos outros (grifos do 
autor). 

 
 Este processo de implicação/distanciação, abordado por Macedo (2013), 

nos remete a outro ponto que emergiu durante a pesquisa, que não deixa de ser 

ideológico: as ações de protagonismo experenciadas por alguns docentes e 

como estes atos curriculares reverberam ou até extrapolam, as prescrições 

curriculares. Para Macedo (2013, p. 94) este protagonismo seria um ato de 

“autorizar-se”, que pode ser entendido como uma capacidade adquirida e 

conquistada de alguém se fazer a si mesmo autor. Segundo o autor, a 

autorização está ancorada na nossa condição de decidir sobre meios que 

dependem efetivamente de nós. 

                                                
3 O termo implicação é construído etimologicamente a partir do prefixo in, do latim plicare, 

significando dobrar, e a terminação cão, indicando um movimento, muito mais do que um 
estado, bem como a inseparabilidade complexa do objeto construído em relação ao construtor e 
seu campo fenomenológico (LEGRAND, 1993 apud MACEDO 2013, p. 67). 
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 Durante o período de observação e diante das narrativas, tive a 

oportunidade de conhecer situações nas quais docentes do curso se autorizam a 

produzirem atos de currículo com seus etnométodos, fazendo grande diferença 

na formação dos futuros professores de matemática. Algumas já foram até 

citadas anteriormente, mas destacamos mais duas, 

 

É, agora na educação de jovens e adultos teve um momento, 
que acho que foi um momento bom da disciplina que a gente 
teve discussões com três professores da área de matemática e 
eles puderam  colocar como que a gente poderia fazer 
exatamente essa relação. Vamos dizer assim, interdisciplinar 
dentro da própria matemática e os alunos colocavam que isso 
não aconteceu dentro do curso. O professor Pepeu, a professora 
Joanice, e o professor André, que foi aluno do curso de 
matemática, ele voltou aqui trabalhando com a gente. E foi bem 
interessante, que foi assim: um trabalhou com a abordagem 
matemática da modelagem matemática, outro trabalhou com a 
resolução de problemas e outro com a etnomatemática. E ai, 
como que essas abordagens metodológicas poderiam ser 
trabalhadas exatamente nessa questão dessa transposição 
didática na educação de jovens e adultos. E ai eles pegaram os 
conteúdos diferentes dentro da matemática e mostraram como 
que assim uma interdisciplinaridade poderia ser feita ali. [...] E 
os alunos eles focaram, eles nunca tinham pensando sobre isso. 
São alunos que já estão no ultimo semestre, são alunos do 
sétimo, do oitavo, do quinto, do sexto e que nunca tiveram 
oportunidade de perceber isso durante o curso, é prova que isso 
não acontece (Docente 3). 
 
Eu tive uma experiência, sábado eu fui dar uma aula de campo, 
levei meus alunos para uma visita à Escola Rural Taylor-Egídio, 
na cidade de Jaguaquara e foi excelente porque eles entenderam 
bem a dinâmica do trabalho, do meu trabalho, porque eu 
apliquei os jogos, mas eles fizeram uma mediação do conteúdo 
de matemática. Não foi um jogo só pelo jogo, o lúdico só pelo 
lúdico, entendeu? Eles relataram isso para mim e vão registrar 
que eles trabalharam lá o conteúdo de matemática, eles viram 
que os alunos aprenderam e conseguiram perceber que os 
alunos da 5ª e 6ª séries de lá tinham um bom nível operatório. 
Coisas raras que a gente não vê em algumas escolas públicas. 
Então é isso, eu acho que caminha junto, essa matemática pura 
e a parte pedagógica (Docente 6). 

 

As experiências formativas dos docentes são muito interessantes, mas o 

que mais me chamou a atenção foi a fala de um dos entrevistados destacando o 
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trabalho de um grupo de docentes da área da educação matemática e sua visão 

do curso com o afastamento dos referidos professores para doutoramento. 

 

O departamento de educação sempre vem ministrando aula no 
curso e percebemos uma diferença entre o período de 2000 até 
2010, do período de 2010 até hoje, então tem uma diferença 
muito grande por que é o período exatamente que os 
professores da educação matemática saem para mestrado, 
doutorado e que o curso tem uma concentração muito maior de 
professores da área de matemática pura. E ai o curso toma outra 
cara e mesmo com o currículo que vinha antes e que já tinha 
algumas questões, vamos colocar assim, algumas lacunas em 
termos da licenciatura, mas esses professores tentavam dar a 
cara da licenciatura e depois a gente vê que começa a ter cara 
muito mais de bacharelado do que de licenciatura (Docente 3).  

 

Este depoimento coaduna com a reflexão que tentamos tecer neste 

estudo. Para além das questões burocráticas de um currículo, está a implicação 

dos seus atores. O currículo prescrito apresenta as intenções do grupo, mas o 

conjunto de ações dos atores/autores é que revela a verdadeira identidade do 

grupo.  

 

6.2 Implicações conceituais 
 

 
 A dicotomia nas concepções dos docentes envolvidos no Curso de 

Licenciatura em Matemática é o aspecto mais presente quando analisamos o 

currículo. A presença de bacharéis e licenciados num mesmo corpo docente 

traz, historicamente, divergências muito fortes nas concepções que envolvem os 

cursos de licenciatura em Matemática. Esta também foi a realidade encontrada 

no Curso de Licenciatura em Matemática na UESB, conforme fala de todos os 

entrevistados, dentre as quais, destacamos uma: 

 

O que acontece é que a gente se respeita, mas eu acredito que 
quando você concluir esta entrevista e fizer com dois 
professores, os professores de matemática acham que precisão 
de mais disciplina de matemática, os professores de educação 
acham que precisam de mais disciplina de educação. A minha 
opinião particular é que pra você ser um professor de 
matemática você deve aprender matemática e ai depois você 
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aprende como fazer isso. Primeiro você aprende o que você vai 
ensinar depois você aprende como fazer. Aí essa disciplina 
pode ser concomitante ou pode ser uma e depois a outra. Como 
pode ser feito isso se é matemática antes e educação depois ou 
ao mesmo tempo, acho que não tem problema, mas, eu acho 
que pra ser um bom professor de matemática a gente tem que 
ser primeiro um bom matemático e aí ser matemático como as 
pessoas dizem nem sempre é fazer pesquisa. Ser um bom 
matemático é você saber matemática, saber manipular a 
matemática (Docente 1). 

 

 Alguns questionamentos tornam-se inevitáveis neste processo de análise: 

quais conhecimentos são necessários ao futuro professor de Matemática? Quais 

disciplinas e conteúdos devem estar presentes no currículo do Curso de 

Licenciatura em Matemática? Qual carga horária deve ser estabelecida para 

cada disciplina? Os dispositivos legais apresentam algumas diretrizes que 

devem ser consideradas ao responder a estes questionamentos, mas o que 

percebemos é que as respostas que cada docente apresenta revelam as suas 

concepções e se materializam nos seus atos de currículo. Como já declaramos, 

corroboramos com Deleuze (apud GALO, 2008, p. 36) quando afirma que “o 

conceito pode ser ferramenta de conservação quanto de transformação. O 

conceito é sempre uma intervenção no mundo, seja para conservá-lo, seja para 

mudá-lo”. 

Lee Shulman, psicólogo educacional americano, tem contribuições 

notáveis nos estudos das áreas de medicina, ciências e matemática, pesquisa, 

desde a década de 80, sobre os conhecimentos necessários a formação de 

professores, defendendo o que ele chama de Base de Conhecimentos para o 

Ensino. Ele categoriza em três tipos de conhecimentos necessários a este 

processo de formação: o conhecimento do conteúdo do objeto de estudo, o 

conhecimento pedagógico do objeto de estudo e o conhecimento curricular do 

objeto de estudo. Cada uma dessas categorias abrange determinados elementos 

conforme apresentamos a seguir.  

 O conhecimento sobre o conteúdo do objeto de estudo diz respeito à 

compreensão, ao entendimento do professor relativo à sua disciplina, aos 

conceitos e o saber sobre os assuntos relacionados à sua matéria.  O 

conhecimento do conteúdo exige do professor um domínio referente à 
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organização conceitual dentro de sua disciplina, aos paradigmas explicativos 

utilizados por cada área e a forma como os conceitos e princípios são 

organizados dentro da mesma. Segundo Shulman (1986, p. 12), os professores 

 

[...] não devem ser somente capazes de definir para os alunos as 
verdades aceitas no âmbito da disciplina. Eles devem também 
explicar porque uma particular afirmação  dita é garantida, e 
porque vale a pena saber e como isso se relaciona com outras 
afirmações. Tanto dentro da disciplina e fora dela, tanto na 
teoria como na prática. [...] Além disso, nós esperamos que 
professores entendam porque um dado tópico é 
particularmente central para uma disciplina, ao mesmo tempo 

em que um outro pode ser de alguma forma periférico.  
 
  

 Este sempre esteve historicamente o pré-requisito básico para se exercer 

a profissão de professor, depois passaram a dar maior ênfase aos 

procedimentos adotados pelo professor, privilegiando os processos 

pedagógicos em detrimento do conteúdo. Ele denominou de “paradigma 

perdido” o problema gerado por este contexto, mostrando a importância de 

estudos relacionados ao conteúdo que o professor ensina, porém, não deixando 

de lado a importância do entendimento pedagógico do conteúdo a ser 

ensinado. 

 Assim, a segunda categoria defendida por Shulman seria o conhecimento 

pedagógico do objeto de estudo que considera os conhecimentos que o 

professor possui para levar o aluno à compreensão do assunto estudado. Vale 

destacar que as divergências no entendimento da necessidade deste tipo de 

conhecimento é um dos pontos mais abordados nas falas dos nossos 

entrevistados, como percebemos na fala de um deles: 

 

Então, assim, ele é um pouco equivocado. Eu acredito que 
ainda assim até antes da entrada das disciplinas de projetos, 
pesquisa e prática de ensino curricular a gente tinha um 
currículo melhor, mais voltado para o ensino, mais voltado pra 
se aprender matemática. Isso é fato, porque nosso ENADE, 
nosso provão, eles tinham notas melhores e até os alunos. Da 
metade para o final do curso eles tinham um nível matemático, 
digamos assim melhor, do que o que nós temos hoje. Não sei 
também, se isso é um reflexo externo ou interno, mas é um fato. 
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Com a entrada dessas disciplinas, se você olhar a ementa, elas 
se interceptam o tempo todo, é vago, isso não é um dado meu, 
eu não tenho competência pra falar disso, mas é uma fala de 
outros professores que chegam aqui (Docente 1). 
 

A terceira e última categoria seria o conhecimento curricular do objeto de 

estudo, que para Shulman seriam os conhecimentos relacionados aos 

programas oficiais, às diretrizes e aos materiais disponíveis para elaboração e 

execução das aulas, como os livros didáticos, os materiais concretos e softwares. 

Além disso, ele defende que é esperado que os professores consigam relacionar 

os conteúdos abordados em sua disciplina e os que estão sendo trabalhados em 

outras. Ele também enfatiza que estas três categorias precisam caminhar juntas 

e o processo de formação do professor precisa ser constante.  

A teoria do conhecimento nasce no campo da filosofia como o caminho 

para se responder as indagações que surgiam no pensamento dos homens 

ocidentais. Segundo Chauí (2010, p. 158), podemos identificar três momentos 

chaves para entendermos a história do pensamento ocidental: o pré-

modernismo, o modernismo e o pós-modernismo. No primeiro, registrados até 

os séculos XVII e XVIII, buscava-se o conhecimento ou o saber sobre o ser. 

Também conhecido como ontologia, a principal característica foi à tentativa de 

se compreender o kósmos, através do pensamento cosmológico.  

 O segundo momento, o modernismo, foi marcado pela presença do 

cristianismo e do desenvolvimento industrial, por volta do século XVIII. 

Segundo Chauí (2010, p.164), naquele momento, a capacidade humana de 

conhecer passa a ser examinada através do estudo da própria razão humana ou 

de nosso intelecto ou entendimento. O terceiro momento, o pós-modernismo, 

fica caracterizado pelas mudanças ocorridas na sociedade a partir da década de 

50, na qual a cultura ocidental passa a sofrer duras críticas no que diz respeito 

às relações sociais, econômicas, políticas, culturais e, principalmente, 

educacionais. Como discutimos na segunda seção, estas ideias direcionam o 

olhar para o currículo numa perspectiva multicultural e vozes antes não 

ouvidas passam a exigir o direito de serem inseridas nos debates. 
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 Hoje, vivemos inquietações diante de demandas da contemporaneidade, 

mas ainda vivenciamos na educação propostas de um currículo moderno. Um 

exemplo são as ideias do filósofo René Descartes, um dos grandes 

representantes do período moderno no século XVIII, suas ideias influenciaram e 

ainda influenciam muito a área dos conhecimentos exatos e seus respectivos 

currículos. Chauí (2010, p. 166), afirma que Descartes dedicou-se 

exaustivamente a estudar as causas e as formas dos erros, destacando pontos de 

conclusão deste estudo que nos remete a algumas concepções sobre o ensino de 

matemática, inclusive de alguns docentes entrevistados.  

O primeiro ponto destacado é que, segundo Descartes, a origem do erro 

está em duas atitudes, que chamou de atitudes infantis e preconceitos da 

infância. Estas duas atitudes indicariam que o erro está situado no 

conhecimento sensível, ou seja, da sensação, percepção, imaginação, memória e 

linguagem. Com isso, o conhecimento verdadeiro é puramente intelectual e o 

erro no conhecimento pode ser vencido através de um método seguro.  

 A autora ainda apresenta que Descartes elaborou quatro grandes regras 

para um método seguro: a regra de evidência, a regra da divisão, a regra da 

ordem e a regra da enumeração. Na primeira, a regra da evidência, um 

conhecimento só deveria ser considerado verdadeiro caso fosse evidente e não 

deixasse nenhuma dúvida. Através do procedimento chamado por ele de 

“dúvida metódica”, o sujeito do conhecimento verificaria e avaliaria todas as 

fontes e formar, livrando-se de tudo que fosse duvidoso. Na segunda regra, a 

regra da divisão, as dificuldades e problemas precisariam ser divididos em 

parcelas mais simples, para serem analisadas segundo a regra da evidência. 

 A terceira regra, a regra da ordem, os pensamentos deveriam ser 

ordenados do mais simples ao mais complexo, assim, passar-se-ia do 

conhecimento mais conhecido para o desconhecido. Na quarta e última regra, a 

regra da numeração, a cada novo conhecimento obtido, dever-se-ia fazer a 

revisão completa dos passos dados, para uma validação.            

 Esta perspectiva moderna refletiu diretamente nas propostas curriculares 

da teoria tradicional, produzindo currículos que priorizavam o ordenamento, o 

encadeamento linear e a fragmentação do pensamento. O mais interessante é 
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perceber que apesar do período histórico, esta concepção de currículo ainda 

está muito presente nos cursos de licenciatura em matemática, inclusive no 

grupo estudado, como podemos perceber na fala de um dos entrevistados:  

[...] nós somos totalmente tradicionais, não transgredimos. 
Apesar de que a matriz ela não tem, muitas disciplinas não têm 
pré-requisitos, então o aluno não pode transgredir, nessa lógica, 
o que deixa os professores um pouco, confuso, não é?  Vamos 
dizer assim, um pouco confuso, não é? Por exemplo, na nossa 
matriz o aluno pode no segundo semestre pegar disciplina do 
oitavo semestre, no oitavo semestre praticamente nenhuma 
disciplina tem pré-requisitos, então ele pode se matricular e já 
teve aluno do terceiro se matriculando no oitavo. Apesar da 
disciplina está no oitavo, sem pré-requisito, a lógica é que ele 
tenha que ter uma maturidade, uma parte de matemática bem 
consolidada para chegar ao oitavo semestre. Mas não se tem 
esse entendimento e permite, mas quem decide aí no caso é o 
aluno. Para mim, em particular ele teria que seguir essa lógica 
que está ai, mesmo que ele diga ou que pense que saiba para 
poder pular ou transgredir ou reformular sua formação, ele 
teria que seguir exatamente essa lógica (Docente 5). 

 

 
Para Pires (2000, p. 66), duas ideias subjacentes à organização curricular 

dos cursos de matemática persistem historicamente: a linearidade e a 

acumulação. A linearidade seria “representada ora pela sucessão de conteúdos 

que devem ser dados numa certa ordem, ora pela definição de pré-requisitos, 

ou seja, informações/habilidades que precisam ser dominadas pelo aprendiz, 

antes de se lhe dê acesso a outras ideias/conceitos”. Ela ainda afirma que, nos 

currículos atuais, a ruptura desta cadeia ainda parece ser algo fatal para a 

aprendizagem, já que estes os temas são fixados e devem ser percorridos 

sequencialmente, num caminho sucessivo do mais simples ao mais complexo.  

A autora também destaca que, para os professores de matemática, esta é 

uma situação totalmente natural já que se trata de uma disciplina científica, mas 

o ponto crítico é que esta suposta linearidade da aprendizagem acaba por 

descartar qualquer possibilidade de um protagonismo do aluno. Este contexto 

conceitual fica muito claro na fala dos docentes entrevistados, inclusive dos que 

já apresentam em seus discursos, nas tentativas de transgressão desta lógica.  
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A gente aqui trabalha justamente naquela concepção bem 
antiga do professor, ele é o transmissor, não é o mediador. Não 
vejo professor aqui com essa postura, são muitas listas de 
exercícios. Claro que podem existir listas de exercícios, mas são 
listas intermináveis de exercícios, são aquelas coisas assim, 
façam um modelo e repitam. Hoje existe assim um disparate, 
algo assim bem contraditório, porque as matérias de educação 
vêm falando que futuros professores deverão ensinar via 
resolução de problemas. Quando a gente adentra as teorias 
cognitivas sabe que o aluno aprende a partir da resolução de 
problemas, aprende matemática a partir da interação dos 
conhecimentos prévios que ele tem como conhecimento novo a 
gente vem com todo esse discurso. Aqui dentro da 
Universidade ele não é ensinado assim, ele não é submetido a 
essa forma de ensino, então é meio paradoxal isso, existe uma 
dicotomia entre as matérias pedagógicas e as específicas 
(Docente 6). 

 

O outro aspecto subjacente à organização curricular dos cursos de 

matemática destacado por Pires (2000, p. 70) é o conceito de aprendizagem 

como acumulação de conhecimentos. Apesar de todas as discussões 

promovidas a partir do Movimento da Matemática Moderna na década de 90, 

conforme discutimos na terceira seção, as ideias behavioristas ainda prevalecem 

nas opções metodológicas dos professores e nas concepções de como o aluno 

aprende. Vejamos a fala de um dos entrevistados: 

 
No momento em que você estuda e tenta desenvolver a maneira 
mais simples de ensinar o seu aluno você está mexendo com 
matemática, você tem que conhecer matemática para fazer isso, 
você não pode simplesmente ficar falando de coisas teóricas, da 
vivência do aluno, sei lá, de uma serie de coisas que eu vejo o 
pessoal discuti, porque isso não vai facilitar a vida do aluno no 
aprendizado de matemática. Quando você tenta resolver um 
problema de matemática, para tornar ele mais simples para o 
aluno, você se vê desenhando, fazendo suposições, usando 
software, seja qual for o método, você tem que saber o que está 
fazendo, você tem que saber matemática para mim isso é fato. A 
gente tem cada dia mais diminuído essa quantidade de 
assuntos de matemática, com a justificativa de que o curso é de 
licenciatura e aí, quando isso acontece, a gente vai descendo ao 
nível técnico (Docente 1). 

 
 

Esta concepção epistemológica behaviorista, na qual concebe o ensinar 

como transmissão e o aprender como acúmulo de informações, interfere 
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diretamente nos atos curriculares e no processo de se pensar o currículo para o 

curso. No caso do grupo estudado, como percebemos nas falas dos 

entrevistados, esta concepção prevalece, mas gostaria de destacar o processo de 

avaliar o aluno como um ato de currículo que desnuda esta concepção. Como 

pude perceber nas reuniões do colegiado e nas entrevistas, o alto índice de 

reprovação nas disciplinas do curso, principalmente nas disciplinas de cálculos, 

é um ponto crítico. Ficou claro, na fala dos professores, como a reprovação foi 

naturalizada como um fator de qualidade do ensino, de um saber eletivo e do 

processo de aprendizagem ser de total e exclusiva responsabilidade do aluno.  

 

[...] é uma questão muito conteudista, uma visão ainda de que a 
própria matemática como algo difícil, como algo para os eleitos 
que vão aprender matemática. Então eu acho que ainda sai com 
uma percepção dessa forma, são poucos os alunos que ainda 
conseguem ser intrigados por algumas outras disciplinas, que 
conseguem ter uma percepção diferente, mas na maioria das 
vezes a percepção da matemática é uma percepção assim de 
uma disciplina difícil, de uma disciplina que tem os eleitos 
(Docente 3). 
 
Acho que se o aluno quiser realmente estender a licenciatura ele 
pode ir costurando essas disciplinas que são optativas. Mas 
ocorre outro entrave, que esse aluno fica muito preso às 
disciplinas de Cálculos, o índice de reprovação no curso de 
matemática é muito grande, então o aluno deseja até fazer uma 
optativa dessa, mas a optativa é oferecida no mesmo turno que 
ele tem que optar pela disciplina que é obrigatória e se ele não 
fizer não vai alcançar no currículo e ai muitas vezes ele não faz. 
Ele não tem essa opção, a gente tem um índice de reprovação 
muito grande no curso de matemática e eu acho que é um 
currículo que tem que ser repensado, até por conta de alguns 
conteúdos que são eleitos pela matemática pura, como eles 
chamam, para serem ensinados no curso de matemática 
(Docente 3). 
 
 

Apesar da preocupação com a nota e com o acúmulo de informações, 

também encontramos tentativas de se fazer um ensino diferente, de apresentar 

uma matemática diferente, principalmente nos princípios defendidos no 

movimento da educação Matemática, “uma formação que leve realmente a 

reflexão dos alunos. Formação que leve a um desenvolvimento assim, com uma 

reflexão crítica por parte dos alunos, tanto do ensino, tanto dos conteúdos” 
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(Docente 6). Entretanto, o grande problema que percebi é que nunca existiu 

uma discussão a respeito dos fundamentos teóricos e ideológicos do curso, nem 

está acontecendo agora no processo de reformulação curricular. 

Quando questionados sobre estes fundamentos, no ato da entrevista, 

apenas dois docentes responderam que se tratava de um currículo tradicional, 

enquanto os outros divagaram na resposta ou alegaram não terem 

conhecimento e, por isso, destaco estas falas: 

 

Veja só, na verdade eu desconheço essas orientações 
fundamentais. Quando eu cheguei aqui, o currículo já estava 
montado, agente chegou para dar aula, então assim, agente foi 
contratado para suprir determinada deficiência da época de 
professor, o curso estava sendo criado, estava no segundo 
semestre e aí precisava de professor para determinada 
disciplina. Falando, na pratica em si, o curso nunca teve um 
projeto pedagógico, o projeto pedagógico foi construído nessa 
gestão agora do colegiado. Antes não tinha, aliás, a gente só 
descobriu isso por que precisou fazer a renovação do 
reconhecimento do curso e ai foi que se descobriu que o curso 
não tinha um projeto político pedagógico, que agora foi escrito 
a duas mãos, digamos assim. Então, as orientações 
fundamentais se perderam, mas eu posso dizer que o que se 
deseja é que se forme bem um professor, com uma boa 
formação em matemática, uma boa formação em educação. E 
que de ambos os lados ele tenha uma formação extra pra que 
ele possa se inserir na pós-graduação, tanto na educação quanto 
na matemática, mas não houve mudança no currículo, não é? 
(Docente 1). 

 

Reformulação curricular não é um ponto, tem que ter realmente 
um compromisso, tem que ter várias reuniões para se tratar 
daquele assunto ali. Porque é algo sério, não é algo que se pode 
está tratando assim: “Ah o professor fulano, ah eu acho isso, ah 
eu acho aquilo”. A gente não pode ficar em achismo não, a 
gente tem que sentar, tem que ver os fundamentos da lei, tem 
que ver o que está e ver outros cursos também, outras 
experiências. Então é assim, cada professor tem que ter uma 
tarefa. Eu acredito em uma dinâmica de trabalho assim, por já 
ter passado por outras experiências e ter funcionado (Docente 
6). 

 
 

Tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica como as Diretrizes Curriculares para os Cursos 
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de Matemática não determinam os fundamentos teóricos a serem seguidos, mas 

os objetivos propostos para a formação do futuro professor de matemática 

(discutidos na subseção anterior) deixam clara a necessidade de se romper com 

os princípios da ciência moderna. Os desafios propostos questionam as opções 

epistemológicas, metodológicas e ideológicas deste processo de formação e, 

consequentemente, dos seus respectivos currículos.  

O redirecionamento da lógica disciplinar como um caminho para a 

ampliação do olhar sobre os saberes vem, através de algumas tentativas de 

transgredir o currículo disciplinar ou de outras abordagens para o processo de 

construção do conhecimento, como a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. Quando questionados se havia no currículo do Curso de 

Licenciatura em Matemática da UESB, campus de Jequié, alguma tentativa de 

transgressão desta lógica disciplinar, algumas ações isoladas foram citadas, 

como apresentamos na seção anterior. 

Ardoino (2012, p. 92) defende a abordagem multirreferencial como uma 

possibilidade para “sairmos dos descaminhos e impasses de um pensamento 

simplificante, outra forma barbárie moderna”. Para ele, faz-se necessário 

assumir a complexidade da realidade, através de uma leitura plural, num 

posicionamento epistemológico que compreenda as diversas leituras presentes 

nos espaços de aprendizagem e a multirreferencialidade possibilita 

 

[...] uma leitura plural de seus objetos (práticos ou teóricos), sob 
diferentes pontos de vista, que implicam tanto visões 
específicas quanto linguagens apropriadas às descrições 
exigidas, em função de sistemas de referenciais distintos, 
considerados, reconhecidos explicitamente como não redutíveis 
uns aos outros, ou seja, heterogêneos (1998, p. 24). 

 

A abordagem multirreferencial evidencia como os princípios da ciência 

moderna não atendem às necessidades formativas atuais. Ardoino (2002, p. 93) 

explicita que esta abordagem não se define “por sua capacidade de cortes, de 

decomposição, de divisão-redução em elementos mais simples, mas por suas 

óticas de compreensão e de acompanhamento dos fenômenos vivos e dinâmicos aos 

quais ela se interessa” (grifo do autor). Do mesmo modo, o referido autor 
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também destaca que não podemos nos enganar, pois esta não seria uma posição 

agnóstica, mística ou mágica, mas um chamamento a outras formas de 

racionalidade. Referindo-se aos escritos de Ardoino, Macedo (2012, p. 36) 

afirma: 

 

Os pensamentos multirreferencial sabe que não basta afirmar a 
pluralidade, a heterogeneidade, dado que cultiva no seu seio 
uma proposta ética e política, a partir da necessidade de 
posicionar-se ante as consequências sociais da 
hiperdisciplinarização e da ultraespecialização. [...] ao 
buscarmos a pertinência e a relevância na 
multirreferencialidade, sempre aberta a outras referências, 
sempre cultivada na criticidade não arrogante, numa paz de 
baixa intensidade. Daí a necessidade da multirreferencialidade 
ampliar suas possibilidades com as pautas da vida cotidiana, 
com as pautas das necessidades humanas concretas e as 
problemáticas vivas da sociedade, o vivido em Jacques 
Ardoino. Diria que a multirreferencialidade é uma 
epistemologia mundana, impura. Nesses termos, também, sua 
crítica não é apenas um pensamento, é ato. Ato assinado como 
quer Bakhtin.  

 
 
 Pensar numa abordagem multirreferencial é pensar na possibilidade de 

romper com a ideia de um currículo linear, ordenado, acumulativo e 

fragmentado. Como afirma Ardoino (2012 p. 87), é muito mais do que uma 

posição metodológica, é uma posição epistemológica, uma epistemologia 

plural. E como posição epistemológica é realizada por um conjunto de pessoas e 

de grupos em interações recíprocas, “as relações que tecem o vivido coletivo. 

[...] Em uma tal comunidade os atores aspiram sempre, uns mais, outros menos, 

tornar-se autores” (ibid., p. 96). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As Ensinanças da Dúvida  
  

Tive um chão (mas já faz tempo)  
todo feito de certezas  

tão duras como lajedos.  
 

Agora (o tempo é que fez)  
tenho um caminho de barro  

umedecido de dúvidas.  
 

Mas nele (devagar vou)  
me cresce funda a certeza  

de que vale a pena o amor. 
  

Thiago de Mello  

 
 
 

 Olhar para a proposta curricular do curso de licenciatura em Matemática 

da UESB campus de Jequié, a partir dos atos de currículo dos professores, nos 

possibilitou um conjunto de reflexões sobre as possíveis implicações no 

processo de formação dos futuros professores de matemática, diante das 

ressonâncias que envolvem a gestão curricular. O caminhar da pesquisa foi 

construído na medida em que eu tentava compreender como se tem feito este 

currículo e o que este currículo tem feito com esta comunidade acadêmica. 

Delineamos um percurso teórico-metodológico que nos permitisse 

conduzir uma pesquisa sobre currículo tendo os seus atores e seus atos como 

foco principal, potencializando as suas experiências como narrativas 

interpretativas, instituintes, autorizadas, na dinâmica da gestão curricular. 

Destarte, optamos por uma pesquisa do tipo etnográfica, a partir de uma 

abordagem qualitativa, numa perspectiva fenomenológica. 

No primeiro momento, busquei contextualizar o meu objeto de estudo, 

iniciando com a sua relação com a minha itinerância enquanto profissional, 

apresentando como ele foi sendo amadurecido, a partir das minhas indagações 

e das experiências formativas, além de delimitar os conceitos que fundamentam 

o estudo.  
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Em seguida, busquei situá-lo num contexto histórico, político, social e 

cultural, realizando a trajetória da construção do conceito de currículo e da 

construção do conceito de currículo de matemática. Esta não foi uma etapa 

apenas para organização do texto dissertativo, mas sim o início de uma análise 

hermenêutica do papel dos atos de currículo na legitimação das propostas 

curriculares construídas ao longo da história da educação, partindo do 

entendimento de currículo com uma construção social, que estabelece as 

decisões dos atores sociais envolvidos num processo contínuo de construção e 

reconstrução das suas verdades, dentro de um determinado contexto. 

Apresentamos, como um exemplo disso, a própria construção histórica 

do conceito de currículo para os cursos de matemática, sejam eles licenciaturas, 

sejam eles bacharelados. Ao que pude perceber, desde a criação da matemática, 

enquanto disciplina, ocorreram movimentos de reformas curriculares para se 

atender aos objetivos e interesses específicos que marcaram (e ainda marcam) as 

concepções e atos de currículo dos professores de matemática. A construção das 

propostas curriculares para o ensino de matemática sempre estiveram 

envolvidas em tensões epistemológicas, nas quais as concepções do como 

ensinar e o como aprender revelam as relações de poder entre a matemática 

pura e a educação matemática.  

No que diz respeito à formação do professor de matemática, percebemos 

que só passou a ser pauta de discussão a partir da década de 80, após o 

Movimento da Matemática Moderna e das discussões em torno da necessidade 

de mudanças nos currículos. Este contexto de discussões se intensificou com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, bem como as diretrizes e 

determinações do Conselho Nacional de Educação para os currículos dos cursos 

de licenciatura, inclusive de matemática.   

É partindo deste contexto que lançamos mão da técnica da análise de 

conteúdo de base hermenêutica para interpretarmos a proposta curricular 

construída pelo grupo estudado. As noções subsunçoras, que emergiram deste 

processo, foram discutidas e organizadas em dois momentos e estão nas seções 

cinco e seis. 
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Na tentativa de conhecer a identidade curricular deste curso, buscamos 

descrever a trajetória de criação e implantação do curso, a primeira reforma 

curricular no período do reconhecimento e o processo atual de discussão para 

uma nova reforma. As interpretações dos dispositivos legais, bem como as 

tensões geradas pelo processo de fabricação curricular, evidenciaram a 

influência dos atos de currículo nas tomadas de decisão e, principalmente, na 

execução das decisões tomadas.    

Identificamos que às mudanças ocasionadas pela adequação do currículo 

as exigências da Resolução do CNE/CP nº 01 e 02 de 2002, que estabelece a 

ampliação da carga horária dos estágios e inserção das disciplinas de prática 

pedagógica desde o início do curso, gerou divergências no grupo.  A tentativa 

de rompimento de uma proposta curricular de licenciatura pautada na 

racionalidade técnica nos “modelos 3 + 1” trouxe desconfortos e tensões 

conceituais. 

Como os processos de reformulação curricular no Brasil sempre 

surpreenderam os professores com determinações impostas, a situação não foi 

diferente com este grupo. Percebemos, nos atos de currículo, as resistências e 

transgressões, que interpretamos como uma necessidade de expor o que se 

pensa e o que se sabe, num movimento de (re)existência. Também destacamos 

atos de currículo observados como tentativas de transgressões da lógica 

disciplinar e de pensar a formação do professor de matemática numa 

perspectiva mais próxima do contexto escolar e tendo a pesquisa como 

fundamento. 

Outro aspecto emergido na interpretação dos dados construídos diz 

respeito às implicações conceituais e ideológicas dos atos de currículo dos 

docentes. A análise heurística das narrativas dos entrevistados nos revela 

situações não previstas nos documentos oficiais, que entendemos como atos de 

currículo produzidos pelo grupo a partir dos seus etnométodos. 

As dificuldades em lidarem com as questões curriculares é um ponto 

destacado pelo grupo, mas um dos principais aspectos diz respeito às posturas 

individuais e às relações entre eles. No momento em que são conduzidos a 

refletirem a proposta curricular, as questões ideológicas ficam em evidência, o 



 
 

 
 

113 

que nos faz afirmar que um ato de currículo também é um ato ideológico. Ao 

tratar das implicações conceituais, refletimos que as concepções do grupo 

tendem a propostas curriculares pautadas nos princípios da modernidade, que 

priorizam a linearidade e a acumulação. 

Entendendo a necessidade do rompimento deste contexto enraizado, 

refletimos sobre a opção de tratar o conhecimento numa abordagem 

multirreferencial, não como uma tentativa de apontar caminhos, mas pelo 

chamamento a outras formas de racionalidade, que assumam a complexidade 

da realidade, através de uma leitura plural e da necessidade da compreensão de 

que todo fenômeno é dinâmico. 

 Em se tratando das ambivalências da pesquisa, é preciso destacar que 

não tive nenhuma dificuldade em campo. Todos os membros do colegiado 

foram receptivos e colaboradores com todas as necessidades apontadas.  

As interpretações construídas, neste trabalho de pesquisa, revelam a 

necessidade de o grupo discutir mais as suas concepções e aspirações teóricas, 

indo além dos tramites burocráticos, ao incluir os discentes neste processo, já 

que eles também são atores ativos e produzem os seus atos. Este, inclusive, é 

um aspecto que aponta para a possibilidade de continuidade do referido 

estudo, visto que, como se tratava de uma pesquisa de mestrado, não foi 

possível ampliarmos para ouvirmos as vozes dos discentes também.  Além 

disso, saliento a importância de novos estudos e pesquisas sobre a discussão 

das questões curriculares para os cursos de licenciatura em Matemática. 

A nossa história da educação é marcada por experiências curriculares 

desautorizantes, que negaram o direito de voz aos seus atores sociais, 

principalmente na construção dos seus currículos. Ao percebemos que os atos 

de currículo extrapolam as prescrições curriculares, acreditamos na necessidade 

de olharmos para o currículo assim como olhamos para um fractal e vivermos a 

infinita tentativa de vermos o todo pelas suas partes, assim como as partes pelo 

seu todo.     
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APÊNDICE A  
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE BAHIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Aluna: Flávia Oliveira Barreto da Silva - e-mail: flaviaobs144@hotmail.com 

Orientador: Profº Dr. Jorge Costa do Nascimento - e-mail: 

pepeucosta1@hotmail.com 

Título do Projeto: Experiência e concepção do currículo de formação de 

professores de matemática: um estudo a partir dos “atos de currículo” no 

contexto da UESB-Jequié.  

Objetivo: Analisar as concepções de currículo que permeiam o curso de 

licenciatura em matemática a partir de um estudo dos atos de currículo e as 

suas implicações na formação dos futuros professores de matemática 

 

 
 Qual a sua opinião sobre o atual currículo do curso de licenciatura em 

matemática? 

 Como você descreveria as orientações fundamentais, sejam teóricas ou 
ideológicas, do modelo curricular que está sendo praticado? 

 O que acha do debate entre os favoráveis ao bacharelado e os favoráveis 
a licenciatura? 

 Esse currículo atende aos anseios formativos do professor de matemática 

contemporâneo? 

 Como você percebe a formação pedagógica deste currículo? 

 E a sua articulação com as disciplinas e temáticas do conhecimento 
específico da matemática? 

 Este currículo tem algo vinculado à tentativa de supração disciplinar? 
Como?(Por exemplo, uma perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, 
um diálogo com as áreas...); 

 Existem experiências curriculares para além da disciplina e da vivência? 

 Que avanços no ensino da matemática você percebe presentes neste 
currículo? 

 E quais os entraves? 

 Qual a relação teoria e prática na experiência formativa deste futuro 

professor de matemática?  
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 Com relação ao processo de reformulação curricular, qual a sua opinião? 

 Como analisa as contribuições da sua área (ou da sua disciplina) neste 
processo? 

 O que mudaria no atual currículo?  
 
 
 


